Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний
директор
(посада)

Мурат Чинар
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
26.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП - IНВЕСТ"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження
емітента

01011 м.Київ провулок Кутузова,буд.3

4. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента

19199961

5. Міжміський код, телефон
(044) 230-84-30 (044) 230-84-31
та факс емітента
6. Електронна поштова
адреса емітента

svetlana.tischenko@vegatele.com

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

24.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано* у

79(2584) "Вiдомостi НКЦПФР"

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.vegatele.com
(адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії

в мережі
Інтернет

26.04.2017
(дата)

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів
(тис. грн.)

1

2

3

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)
4

1

24.04.2017

2000000.000

913485.000

Співвідношення граничної
сукупності вартості
правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності
(у відсотках)
5
218.94175000000

Зміст інформації
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв
24.04.2017р.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо надана згода на вчинення
Товариством правочинiв в процесi звичайної поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з
дня прийняття цього рiшення, а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв
щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо),
включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб
(майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя)
основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi
способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв,
договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, договорiв позики (отримання або надання
поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлiпродажу товарiв або послуг, договорiв про придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного
будiвництва або земельних дiлянок, договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної
каналiзацiї електрозв'язку, договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в
користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв без обмеження строку дiї з дати їх укладення та з правом пролонгацiї.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 2 млрд. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 913485 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 218,94175%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 85 237 808 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 85 237 808 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 85 237 808 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова
вартість майна
або послуг, що
є предметом
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що
є предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
5

1

24.04.2017

0.000

913485.000

0.00000000000

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

Зміст інформації
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю прийнято загальними Зборами акцiонерiв
24.04.2017р.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, вiдповiдно до законодавства на
дату прийняття рiшення не визначалась: п.5 ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства".
З цiєї ж причини не надається iнформацiя щодо спiввiдношення ринкової вартостi до активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 913 485 тис.грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 85 237 808 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 85 237 808 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 85 237 808 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Предмет правочину: надана згода на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рiшення,
правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"), а саме:
укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо надання Товариством будь-яких
видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв
Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання
або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв
Товариства, договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних
об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання
телекомунiкацiйних послуг, договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв
про отримання безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про
придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, договорiв
страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, договорiв про
взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або управлiння будь-яким
способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що будуть укладатися з контрагентами, якi
пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING
LIMITED). При цьому, сукупна вартiсть укладених правочинiв не повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн.
протягом року окремо з кожним контрагентом.
Повне найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно
зареєстрована юридична особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством правочину: УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ
ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED); Мiсцезнаходження: Cyprus, Nicosia, Themistokli Dervi, З, JULIA
HOUSE; Код: НЕ 221049.
Ознаки заiнтересованостi: стороною правочинiв є юридична особа-акцiонер, який володiє 99,99% статутного
капiталу Товариства.

