
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 Овчинніков Віктор Іванович

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), буд. 50

4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

20079914

5. Міжміський код та телефон,
 факс

(044) 502-33-35 (044) 502-33-35

І. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Адреса електронної пошти nataliya@arcada.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html

(URL-адреса веб-сайту)

21.04.2021

(дата)

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

21.04.2021

№ 163

(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)

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
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№
з/п

Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Дата 
прийняття
 рішення

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

1 52 3 4

1 701,5919120.04.2021 100000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів направлених на відчуження 
Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним 
послуг. Гранична сукупна вартість правочинів - 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 
копійок). Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 14253,3 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 701,59191 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцій Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були 
зареєстровані для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).

Зміст інформації:

2 1403,1838220.04.2021 200000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів, направлених на придбання та 
відчуження Товариством товарів (робіт, послуг). Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 
000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності - 14253,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) - 1403,18382 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства - 188 штук
 (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних Загальних 
Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували
 "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували 
"ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).

Зміст інформації:
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1 52 3 4
3 350,7959620.04.2021 50000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів по розпорядженню основними 
засобами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (у тому числі, але не 
виключно - передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого
 майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо. Гранична сукупна вартість 
правочинів - 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 14253,3 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної
 фінансової звітності (у відсотках) - 350,79596 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства
 - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних 
Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що 
проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що 
проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).

Зміст інформації:

4 350,7959620.04.2021 50000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів по розпорядженню основними 
засобами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (у тому числі, але не 
виключно - передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання,
 комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо. Гранична сукупна
 вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Вартість 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 14253,3 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 350,79596 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцій Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були 
зареєстровані для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).

Зміст інформації:
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1 52 3 4
5 350,7959620.04.2021 50000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів по придбанню та відчуженню 
Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно - цінних паперів).
 Гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 
копійок). Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 14253,3 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 350,79596 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцій Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були 
зареєстровані для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).

Зміст інформації:

6 350,7959620.04.2021 50000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів, направлені на отримання 
Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або 
надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори 
страхування майна та грошових коштів тощо). Гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 
000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності - 14253,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) - 350,79596 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства - 188 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних Загальних 
Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували
 "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували 
"ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).

Зміст інформації:
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1 52 3 4
7 350,7959620.04.2021 50000 14253,3

Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів по забезпеченню виконання 
Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (у тому числі, але 
не виключно - договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселю тощо, включаючи
 надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб 
(майнове поручительство). Гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят 
мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
 звітності - 14253,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 350,79596 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій,
 що були зареєстровані для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук 
(голосів).
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Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів по передачі Товариством третім
 особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно - договори 
про переведення боргу, про відступлення права вимоги). Гранична сукупна вартість правочинів - 
50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності - 14253,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) - 350,79596 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства 
- 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних 
Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що 
проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що 
проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).
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Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.), що 
відбулися 20 квітня 2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись 
Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 
року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за попередній рік, а саме - Правочинів про отримання Товариством в 
користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких 
необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми 
власності. Гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень
 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 
14253,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 350,79596 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцій Товариства - 188 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були 
зареєстровані для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 188 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 штук (голосів).
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