
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 "Делойт енд Туш 

Юкрейнiан Сервiсез Компанi" 

2. Код за ЄДРПОУ 25642478 

3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а 

4. Міжміський код, телефон та факс (044 )490-90-00 (044)490-90-01 

5. Електронна поштова адреса vimelnychuk@deloitte.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-

deloitte/articles/deloitte-in-ukraine.html 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 

26.04.2017 р.) було прийнято рiшення про схвалення значного правочину, який було вчинено вiд 

iменi ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (надалi - "Товариство") до дати проведення рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства, а саме був схвалений договiр оренди № LA/28-2016 вiд 01.07.2016 

року, який було укладено мiж Товариством (орендарем) та ПАТ "БТА Банк" (орендодавцем).  

Предмет правочину - передача Товариству площ будiвлi в оренду. Орендованi площi знаходяться 

за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 69 461 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 220 154 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 31 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися 

для участi у загальних зборах - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 

прийняття рiшення - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття 

рiшення - 0. 

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       Заноза Євген Олексiйович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

26.04.2017 

(дата) 

 


