
Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ХАРТРОН-

IНКОРПОРЕЙТIД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 21187511
3. Місцезнаходження емітента 61057  м.Харкiв, вул.Гоголя, 7
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 706-08-46, 706-08-45
5. Електронна поштова адреса емітента n.moshenska@hartron-inc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.hartron-inc.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
Дата прийняття позачерговими загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв – 06.02.2019.
Вiдомостi щодо правочинів, що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення - укладення договорiв страхування, перестрахування, поставки, послуг, купiвлi-продажу цiнних паперiв,
рухомого  або  нерухомого  майна,  обмiну,  оренди,  позики,  доручення,  банкiвського  вкладу,  гарантiї,  кредиту,  i iнших
правових  дiй,  пов'язаних  з  предметом  дiяльностi Товариства  або  веденням  його  господарської  дiяльностi.  Надати
Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дiй, а Генеральному директору Товариства
повноваження щодо пiдписання вказаних договорiв.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 30,0 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18 190,6 тис.грн.
Спiввiдношення  граничної  сукупної  вартостi  правочинiв  до  вартостi  активiв  емiтента  за  даними  останньої  рiчної
фiнансової звiтностi - 164,92034%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 12 500 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 500 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 12 500 000 шт. та "проти"  - 0 шт.

3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 

2. Найменування посади.
Генеральний директор _________________ Глуходiд Сергiй Володимирович

          (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

_____________________________________
                                (дата)


