Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
(посада)

Бобрiвець Володимир Леонiдович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

04.05.2018
(дата)

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

Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльмiськгаз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Місцезнаходження

46008, м. Тернопiль, вул. Митрополита Шиптицького.20

4. Код за ЄДРПОУ

21155959

5. Міжміський код та телефон, факс

(0352) 251483, 25-04-92

6. Електронна поштова адреса

admin@tmgaz.te.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у
*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

82, Бюлетень Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.tmgaz.te.ua/emitent
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2018
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

30.04.2018
(дата)
30.04.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

1

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.
грн)

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

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
974,00
51334,702000

2
3
4
1
26.04.2018
500000,00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 26.04.2018. Найменування уповноваженого органу - загальнi збори акцiонерiв.
Предмет правочину - укладення договорiв на закупiвлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, надання
послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 500,0 млн.грн.. Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 974 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 51334,702 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 33076 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах, 25463 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 16715 шт., "проти" - 0 шт., "утрималось" - 8748 шт.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

