
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІСКРА” 

 
Публічне акціонерне товариство “ІСКРА” 
 Україна, 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14 
 тел.  +38 (0322) 245-430-06 
факс +38 (0322) 245-43-20 
@ e-mail: Office@iskra.com.ua 
 
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. Повненайменуванняемітента: Публічнеакціонернетовариство «Іскра» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00214244 
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20 
5. Електроннапоштова адреса: office@iskra.com.ua 
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемітентом для розкриттяінформації: 
www.iskra.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливоїінформації: відомостіпро прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів. 

II. Текст повідомлення 
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017р. (Протокол №25 вiд 26.04.2017р.) схвалено 
вчинення значного правочину, а саме дiї Товариства, що пов'язанi з виконанням умов Договору поставки 
№51-07-2012 вiд 01.08.2012р., укладеного мiж ПАТ "Iскра" та ТзОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал", за 
поставлену продукцiю протягом 2016р. на суму 236730 тис.грн, що становить 35,73% до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансовоїзвiтностi, якi складають 662 615 тис.грн. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй на Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2017р. склала 17995853 голосiв.Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах, склала 17876016 голосiв.Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення склала 17810784 голосiв.Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення склала 68232 голосiв. 

ІІІ. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
Голова правління - 
Генеральний директор ПАТ «Іскра»                  __________________                   М. А. Костів 

26.04.2017р. 
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