Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Антоненко Олександр
Володимирович

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2
4. Код за ЄДРПОУ
21517799
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 591-64-35 (044) 591-64-80
6. Електронна поштова адреса
zbv-1@zbv-1.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://zbv-1.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

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

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

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

24.04.2017

26733

18009.6

148.44

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi –
Товариство), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством, а саме:
Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартiстю, що
перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення, а саме попередньо надати згоду на укладення
будь-яких договорiв/додаткових угод, предметом яких є послуги (в тому числi щодо надання позики) та пов’язаних зi змiною умов договору
позикової лiнiї з Контрагентом, наступного характеру: продовження строку повернення позики за даним договором, змiни порядку нарахування
та виплати вiдсоткiв, змiни розмiру вiдсоткiв (перелiк вказаних характеристик не є вичерпним).
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 1 000 тис.доларiв США (згiдно з офiцiйним курсом НБУ на дату прийняття рiшення загальними
зборами акцiонерiв гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 26 733 тис. грн.)
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18 009,6 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –
148.44 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 598 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 572 948 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 572 948 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" – 0 штук.

