Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ"
2. Код за ЄДРПОУ: 32565288
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95
5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.nowystyl.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 02.02.2018р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного
акціонера;
Предмет правочину - постачання Покупцю (АТ "НОВИЙ СТИЛЬ") меблі для сидіння,
корпусні меблі, оббивні матеріали (тканина, вінілісткань, шкіра), регранулят, металеві,
пластикові і дерев'яні частини меблів, арматура, кріпильні та аналогічні вироби з
недорогоцінних металів, що використовуються в меблів, устаткування для обробки металу,
пластмаси і деревообробки, а також частини для такого обладнання, барвник для поліпропілену,
труби електрозварні, смуга сталева, шпон, клей;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 3 000 000,00 (три
мільйони) євро, що за курсом НБУ на 02.02.2018р. складає - 104 167 689,00 грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 570 000
тис.грн.;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 18,28%;
Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за" - 12 862 593 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені
законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Івіна В.В. М.П.
05.02.2018

