Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Рiпак Володимир Романович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiне акцiонерне товариство "Дрогобицьке заводоуправлiння будiвельних матерiалiв"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
82100, м. Дрогобич,, вул. Трускавецька, 73
4. Код за ЄДРПОУ
00291109
5. Міжміський код та телефон, факс
032 443 15 05 032 443 15 05
6. Електронна поштова адреса
dzubm@bfg.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 79 Вiдомостi НКЦПФР

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://dzubm.bfg.lviv.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
Ринкова вартість майна
правочину, до
даними
або послуг, що є
вартості
останньої
предметом правочину
активів
річної
(тис. грн)
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

25.04.2017

12000

34913

34.371

Зміст інформації:
Рiшення: У вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства», попередньо
схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi
протягом року з моменту проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинiв,
становитиме бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за
2016 рiк. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 12
000 000 (дванадцять мiльйонiв) грн. 00 коп. Ринкова вартiсть майна не визнаалась.

