
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кварцсамоцвiти"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05396155

12101  Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, смт Володарсько-Волинський вул.
Чкалова, 8

Публiчне акцiонерне товариство

Голова Правлiння
Батюк Василь Михайлович

15.03.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса beril@emitent.net.ua

(04145)3-22-63 (04145)3-22-63

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№53 (2558) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

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

20.03.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.oquartz.ho.ua   .  .

Дата(адреса сторінки)

16.03.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 05396155 Публiчне акцiонерне товариство "Кварцсамоцвiти"
Складено на 15.03.2017



1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів

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

фінансової звітності    (тис.грн.)

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

  1 15.03.2017            100000.00             39363.00             254.0457

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності     ( у відсотках)

5

Зміст інформації:

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв 15.03.2017р., рiшення акцiонера ТОВ "Столичне будiвництво" вiд 15.03.2017р., вiдповiдно
до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", що має статус протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кварцсамоцвiти".
Значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства - угоди, договори, контракти: купiвлi - продажу, поставки, дарування, ренти, найму, пiдряду, виконання робiт, послуги,
страхування, доручення, комiсiї, фiнансової послуги, спiльної дiяльностi.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi - 39 363,00 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) - 254,0457%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 194 981 200 шт. (сто дев'яносто чотири мiльйони дев'ятсот вiсiмдесят одна тисяча двiстi). Рiшення прийнято ТОВ "Столичне будiвництво", що володiє 194 981 200 (сто дев'яносто
чотирма мiльйонами дев'ятсот вiсiмдесят однiєю тисячею двомастами) простими iменними акцiями, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй на Загальних зборах. Зазначена кiлькiсть акцiй є
голосуючою з усiх питань порядку денного.
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Складено на 15.03.2017


