
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Якобз Дау Егбертс 

Україна" 

2. Код за ЄДРПОУ 39709794 

3. Місцезнаходження 42600, м. Тростянець, Набережна 28А 

4. Міжміський код, телефон та факс 0542 702 505 - 

5. Електронна поштова адреса matseykiv@jdecoffee.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 

https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

26.04.2017 року рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв Емiтента (протокол №10 вiд 

26.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Предмет правочинiв: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалiзацiї товарiв, 

продукцiї та/або надання та/або отримання послуг, виконання робiт, залучення кредитiв та/або 

позик, надання майнової та/або фiнансової поруки за третiх осiб, оренди та суборенди рухомого 

або нерухомого майна - на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв в гривнi (або 

еквiвалент в iноземнiй валютi) на дату укладення вiдповiдного договору (угоди) з кожного 

правочину (договору, угоди, контракту).  

Уповноважено на пiдписання документiв щодо укладання правочинiв вiд iменi Товариства 

повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання договорiв Товариства. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до чинного 

законодавства України: гранична сума таких правочинiв укладених Товариством в перiод до дати 

проведення наступних зборiв акцiонерiв не може перевищувати 10 мiльярдiв гривень без 

урахування ПДВ чи iнших обов’язкових платежiв\зборiв. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 159 792 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 862,2%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах - 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 247 штук, «проти» - 0 

штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 

законодавством України, статутом Емiтента не визначенi. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       

Кравченко I.В. 

(довiренiсть від 

03.04.2017) 



Менеджер iз скарбництва,Україна, Схiдна Європа, Центральна 

Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави 
  (підпис)   

(ініціали та прізвище 

керівника) 

  
М.П. 

 

28.04.2017 

(дата) 

 


