Додаток 5 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу III)
1. Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п
Дата прийняття рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5






Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1
2
3
4
5
6
1
24.04.19
1876714,28
5891060
31,86
http://jtiu.emitents.net.ua/ua/mess

Зміст інформації:
Ð³øåííÿì îäíîîñ³áíîãî àêö³îíåðà Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Õîëä³íã Á³.Â³. - ïðèâàòíîþ êîìïàí³ºþ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ÿêà çàñíîâàíà òà ä³º â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Í³äåðëàíä³â çà íîìåðîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ B.V. 1070685, ìàº øòàá-êâàðòèðó ó ì. Àìñòåðäàì, Í³äåðëàíäè, òà îô³ñ ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Áåëëà Äîííà 4, 1181 RM, ì. Àìñòåëâååí, Í³äåðëàíäè, çàðåºñòðîâàíà â Òîðãîâîìó ðåºñòð³ Ãîëëàíäñüêî¿ Òîðãîâî¿ ïàëàòè çà íîìåðîì 32073749, áóëî íàäàíî çãîäó íà çä³éñíåííÿ Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà" íàñòóïíèõ ïðàâî÷èí³â/óãîä òà óïîâíîâàæåíî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ï³äïèñóâàòè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè òà/àáî äîäàòêîâ³ óãîäè äî âæå ä³þ÷èõ äîãîâîð³â:
1) Äîïîâíåííÿ 9 äî Äîãîâ³ðó ïðî íàäàííÿ ãàðàíòi¿ òà/àáî âiäêðèòòÿ äîêóìåíòàðíèõ àêðåäèòèâiâ ¹TSU-0101/425 âiä 17.01.2013 ì³æ ÀÒ "Ñ³ò³áàíê", ÀÒ "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Êîìïàí³ Óêðà¿íà" òà ÏÀÒ "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà" ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó êðåäèòóâàííÿ äî 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó;
2 )Äîïîâíåííÿ 10 äî Ãåíåðàëüíîãî äîãîâîðó ïðî êîðîòêîñòðîêîâi êðåäèòè ¹441 âiä 17.01.2013 ì³æ ÀÒ "Ñ³ò³áàíê", ÀÒ "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Êîìïàí³ Óêðà¿íà" òà ÏÀÒ "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà" ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó êðåäèòóâàííÿ äî 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó;
3) Äîïîâíåííÿ 10 äî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç îâåðäðàôòó ¹100-134-POD âiä 17.01.2013 ì³æ ÀÒ "Ñ³ò³áàíê", ÀÒ "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Êîìïàí³ Óêðà¿íà" òà ÏÀÒ "Äæåé Ò³ ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà" ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó êðåäèòóâàííÿ äî 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó.
Ð³øåííÿ äàòóºòüñÿ 18 êâ³òíÿ 2019 ðîêó, îäíàê ó çâÿçêó ³ç íåîá³õäí³ñòþ ëåãàë³çàö³¿ ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî Ãààãçüêî¿ êîíâåíö³¿ â³ä 05 æîâòíÿ 1961 ðîêó (ñòàòòÿ 3), ð³øåííÿ íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 24 êâ³òíÿ 2019 ðîêó (äàòà ïðîñòàâëåííÿ àïîñòèëÿ).
Ðèíêîâà âàðò³ñòü ïîñëóã, ùî º ïðåäìåòîì ïðàâî÷èíó, ñêëàäàº 1876714,28 òèñ. ãðí., ùî º åêâ³âàëåíòîì 70000 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ.
Âàðò³ñòü àêòèâ³â åì³òåíòà çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ñêëàäàº 5891060 òèñ. ãðí.
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã, ùî º ïðåäìåòîì ïðàâî÷èí³â, äî âàðòîñò³ àêòèâ³â åì³òåíòà çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ñêëàäàº 31,86%. 


* Заповнюють публічні акціонерні товариства.




3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
№ з/п
Дата 
прийняття рішення
Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом правочину 
(тис. грн)
Вартість 
активів 
емітента 
за даними 
останньої 
річної 
фінансової 
звітності 
(тис. грн)
Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості 
активів емітента 
за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Особа, заінтересована у вчиненні 
акціонерним товариством правочину
Інформація 
щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**





тип особи
найменування юридичної особи 
або прізвище, ім’я, 
по батькові 
фізичної особи
ознака 
заінтересованості 
у вчиненні 
правочину
характер 
афілійованості
прізвище, ім’я, 
по батькові 
посадової особи/ найменування 
юридичної особи 
або прізвище, 
ім’я, по батькові 
фізичної особи — акціонера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

	* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.
** Заповнюють публічні акціонерні товариства.


{Додаток 5 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016, № 243 від 19.04.2018}

