
Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента)

Генеральний директор Лисов Д.В.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження 08130, Київська, с. Петропавлывська Борщагывка, Петропавлывська, 4

4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

21547168

5. Міжміський код та телефон,
 факс

(044) 3714047 (044) 3714047

І. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Адреса електронної пошти Nataliya_Gresko@altsest.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://altsest.com/ua/company/Doc/

(URL-адреса веб-сайту)

29.09.2020

(дата)

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

29.09.2020

№ 280920

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

, д/н, д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності 
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM

28.09.2020 21547168© SMA



№

з/п

Співвідношення ринкової 

вартості майна або послуг, 

що є предметом правочину, 

до вартості активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності

(у відсотках)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

Дата 

прийняття 

рішення

Ринкова вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину

(тис. грн)

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності

(тис. грн)

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг з 

протоколу загальних

 зборів акціонерів / 

засідання наглядової

 ради, на яких/якому

 прийняте рішення*

1 52 3 4 6

1 32,2193928.09.2020 51195 158895

Дата прийняття Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Альцест" рішення про надання 

згоди на вчинення значного правочину:  28.09.2020, 

Прийняте рішення, згідно Протоколу загальних зборів №280920 від  28.09.2020: 

Укласти Договір про внесення змін до Договору фінансового лізингу та купівлі-продажу земельної ділянки

 від 22.07.2015р, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. 

за реєстром №1373 щодо зміни умов, а саме:

 -встановити процентну ставку за користуванням предмету лізингу на рівні 10% річних з «01» грудня 2020р 

та до кінця строку дії вище вказаного Договору фінансового лізингу

 -змінити графік сплати частини лізингових платежів, що сплачуються в рахунок компенсації частини 

Вартості Предмета Лізингу, за період вересень 2020 – червень 2022.

Надати повноваження Генеральному Директору Товариства, Лисову Дмитру Володимировичу, на 

укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних додаткових угод/

 договорів про внесення змін до договорів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих 

рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих додаткових угод/ договорів.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (тис.грн): 51195;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн): 158895;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 32,2%;

Загальна кількість голосуючих акцій - 200 (двісті), що становить 100 (сто) % вид загальної кількості 

голосів відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ». : ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: - 200 (двісті), які належать: 

Стасюк Миколі Васильовичу(10 акцій). Шустеру Олександру Альбертовичу (95 акцій) та Рогульському 

Віктору Костянтиновичу (95 акцій) ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:- одноголосно (100%);;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - жодного (0%).

Зміст інформації:

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.
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