
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

17.02.2020 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 17/02-1 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Уповноважена 
особа       Хома Лариса Василiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  04073 м. Київ пр-т Степана Бандери, 6 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05744797 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044) 390-77-21 (044) 390-77-21 

6. Адреса електронної пошти maksim@lex.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 iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-opriljudnennja/ 17.02.2020 

 
(адреса сторінки) 

  
(дата) 

 
 
 



                                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 

1 14.02.2020 800000.000 61060.000 1310.1867000000 

Зміст інформації 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (надалi - "Товариство"), що вiдбулися 
14.02.2020 року 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 14.02.2020 р. по 07.02.2021 
р.). Дата прийняття рiшення: 14.02.2020. Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис. грн.): 800000. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн.): 61060. Спiввiдношення ринкової 
вартостi послуг, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 1310,1867. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: позачерговi 
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), а також придбання сировини та 
комплектуючих для виробництва цiєї продукцiї, а також отримання кредитiв (кредитних лiнiй) для такого 
придбання та встановлення порядку i строкiв їх повернення, а також передача пiд заставу рухомого майна 
Товариства з метою забезпечення виконання обов'язкiв Товариства з повернення цих кредитiв, а також будь-якi дiї, 
пов'язанi з подiлом (розподiлом) нерухомого майна, яке знаходиться у спiльнiй власностi Товариства i третiх осiб 
(без вiдчуження). Повноваження на пiдписання i укладення договорiв щодо вчинення вказаних значних правочинiв 
та  на внесення до них змiн надаються Генеральному директору Товариства  з правом передоручення особi, яка 
буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4848971. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4812259. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 4064622  акцiї, "проти" - 747637 акцiй. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством та статутом Товариства. 
 


