
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .

( 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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05744797

04073  м. Київ пр-т Московський, 6

Приватне акцiонерне товариство

Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексiйович

22.10.2018

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 maksim@lex.kiev.ua

(044) 390-77-21 (044) 390-77-21

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№203 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

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

24.10.2018

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all 22.10.2018

Дата(адреса сторінки)

22.10.2018

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 05744797 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Складено на 19.10.2018



1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

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

фінансової звітності ( у відсотках)

5

Зміст інформації:
  1 19.10.2018            600000.00             61115.00             981.7557

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (далi - "Товариство"), що вiдбулися 19.10.2018 (протокол вiд 19.10.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати проведення зборiв (з 19.10.2018 р. по 19.10.2019 р.). 

Дата прийняття рiшення: 19.10.2018. Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис. грн.): 600000. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.): 61115. Спiввiдношення
ринкової вартостi послуг, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 981,7557. Найменування уповноваженого органу, що прийняв
рiшення: загальнi збори акцiонерiв. Характер правочинiв: продаж (виготовлення) Товариством третiм особам (включно державним та комунальним пiдприємствам, що проводять процедури вiдкритих торгiв)

продукцiї, що виробляється Товариством (зокрема, термiнального, комп'ютерного i лiфтового обладнання), придбання сировини та комплектуючих для виробництва цiєї продукцiї, а також отримання кредитiв
(кредитних лiнiй) для такого придбання. Повноваження на пiдписання i укладення договорiв щодо вчинення вказаних значних правочинiв, а також до внесення до них змiн надаються Генеральному директору
Товариства  Вехалевському Дмитру Олексiйовичу з правом передоручення.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4795681. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 2822656. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття
рiшення: "за" - 2809560  акцiї, "проти" - 13096 акцiй. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства
вiдсутнi.
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