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 31.03.2017р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного
акціонера;
Предмет правочину - зміна розміру загальної суми Договору оренди приміщень, зміна
строку дії Договору, зокрема: укладення додаткової угоди до договору оренди № 023416 від
27.05.2016 року, відповідно до якої: загальна сума договору з врахуванням змін за додатковою
угодою буде становити: 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень, у т.ч. ПДВ 20 %, строк дії
становить до 30.06.2018 року;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 70 000 000,00 (сімдесят
мільйонів 00 коп.) грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 508 134
тис.грн.;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 13,78%;
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 - цей Договір не підпадає під додаткові критерії для віднесення правочину до
значного, визначені Статутом акціонерного товариства.
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.
03.04.2017

