Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

15.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2/2019
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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)
Голова правлiння

Осiпов Андрiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33932816
5. Міжміський код та телефон, факс
(0482) 33-95-25 33-95-11
6. Адреса електронної пошти
office@odessafilm.com.ua
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

http://www.odessafilm.com.ua

15.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
Ринкова вартість майна
емітента за даними
правочину, до
або послуг, що є
останньої річної
вартості активів
предметом правочину
фінансової
емітента за даними
(тис. грн)
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

12.04.2019

28022

36966

75.805

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

Зміст інформації:
1. 12 квiтня 2019 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ»
(Протокол №1/2019 вiд 12.04.2019 р.) (надалi – Товариство), було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину: 1) Держкiно зобов’язується надати державну фiнансову пiдтримку Продюсеру-Виконавцю (ПрАТ «Одеська кiностудiя»)
в сумi 14 011 034,00 грн. без ПДВ для виробництва фiльму «ПАМ'ЯТЬ СОНЦЯ» на умовах цього Договору; 2) Продюсер-Виконавець
зобов’язується здiйснити виробництво нацiонального фiльму в порядку та на умовах, визначених цим Договором та використати надану
фiнансову пiдтримку за цiльовим призначенням i укласти iз Держкiно акт розподiлу майнових прав на Фiльм, який буде передбачати спiльне
володiння Держкiно та Продюсером-Виконавцем майновими правами iнтелектуальної власностi на фiльм вiдповiдно до фiнансової частки
(розмiру фiнансової пiдтримки) Держкiно та фiнансової частки Продюсера-Виконавця.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 28 022 068,00 (двадцять вiсiм
мiльйонiв двадцять двi тисячi шiстдесят вiсiм) гривень
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36 966 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 75,805%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 62 171 766, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 62 171 766,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 62 171 766 та «проти»: 0 прийняття рiшення.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: вiдсутнi.

Дата
№ з/п прийняття
рішення

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
Ринкова вартість майна
емітента за даними
правочину, до
або послуг, що є
останньої річної
вартості активів
предметом правочину
фінансової
емітента за даними
(тис. грн)
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

2

12.04.2019

14011

36966

37.902

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

Зміст інформації:
2. 12 квiтня 2019 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ»
(Протокол №1/2019 вiд 12.04.2019 р.) (надалi – Товариство), було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину: Спiльне створення художнього iгрового повнометражного фiльму «Пам’ять Сонця».
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 14 011 034,00 (чотирнадцять
мiльйонiв одинадцять тисяч тридцять чотири) гривнi
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36 966 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 37,902%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 62 171 766, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 62 171 766,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 62 171 766 та «проти»: 0 прийняття рiшення.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: вiдсутнi.
3

12.04.2019

6000

36966

16.231

Зміст інформації:
3. 12 квiтня 2019 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ»
(Протокол №1/2019 вiд 12.04.2019 р.) (надалi – Товариство), було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину: Розмiщення коштiв в рамках депозитної лiнiї.

Дата
№ з/п прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
Ринкова вартість майна
емітента за даними
правочину, до
або послуг, що є
останньої річної
вартості активів
предметом правочину
фінансової
емітента за даними
(тис. грн)
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 000 000,00 (шiсть мiльйонiв)
гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36 966 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 16,231%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 62 171 766, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 62 171 766,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 62 171 766 та «проти»: 0 прийняття рiшення.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: вiдсутнi.

