Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№5
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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).
Генеральний директор

Кобіль В.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08135 село Чайки, Ваелнтини Чайки, 16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01387432
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)408-65-56, (044)408-65-56
6. Адреса електронної пошти
corp.viddil@metrobud.kiev.ua
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному

http://metrobud.kiev

26.04.2019

веб-сайті учасника фондового ринку

.ua
(адреса сторінки)

(дата)

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
26.04.2019

3
20 000 000 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
3 151 884

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
634

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Київметробуд» вiд 26.04.2019р. протокол №13 прийнято рiшення про надання
згоди Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинiв, включно, але не обмежуючись, договорiв
застави, iпотеки, задоволення вимог iпотекодержателя, доручення, договорiв придбання та/або вiдчуження ПАТ
«Київметробуд» будь-якого майна, товарiв, робiт, послуг, цiнних паперiв, договорiв оренди землi, генеральних
кредитних договорiв, кредитних договорiв, депозитних договорiв та договорiв банкiвських вкладiв, договорiв про
надання банкiвських гарантiй, iнших договорiв з граничною вартiстю таких правочинiв до двох мiльярдiв гривень
кожен та договорiв пiдряду з граничною сумою таких правочинiв до двадцяти мiльярдiв гривень, а також будь-яких
договорiв, що укладатимуться вiд iменi ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором на виконання таких договорiв
пiдряду з граничною вартiстю до двох мiльярдiв гривень, якi можуть вчинятися вiд iменi ПАТ «Київметробуд»
Генеральним директором в перiод до 26 квітня 2019 року.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 3151884 тис.грн., спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 634%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПАТ «Київметробуд» складає 3778236 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3723354 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 3723011 голосiв або 99,991%, «ПРОТИ» - 343 голосiв або 0,009%, «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв.

