Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Вархола Мар'ян Ярославович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТIВ
ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "УКРГАЗПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв, будинок 77
4. Код за ЄДРПОУ
00158592
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 4840250 (044) 4840250
6. Електронна поштова адреса
info@ukrgazproekt.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 80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
26.04.2018
у*
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ 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)

1

2

3

4

5

1

23.04.2018

200000

79723

250.86

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента, якi були проведенi 23 квiтня 2018 року було прийнято рiшення (Протокол № 1) Рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення до наступних рiчних загальних
зборiв акцiонерiв Товариства за наступними характеристиками:
• виконання проектних та вишукувальних робiт та iнших робiт вiднесених до основних видiв дiяльностi Товариства,
• укладання договорiв купiвлi-продажу майна, мiни, оренди (найму), суборенди майна, iпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту),
фiнансової допомоги,
• укладання договорiв застави, договорiв на отримання банкiвських гарантiй, договорiв про спiльну дiяльнiсть,
• укладання в разi необхiдностi договорiв про внесення змiн та доповнень та договорiв про розiрвання зазначених вище договорiв граничною
сукупною вартiстю 200 000 000,00 грн. по кожному типу договору з перелiку зазначених договорiв.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 79 723 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 250,86%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 601 448, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 1 598 939,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приийнятття рiшення – 1 598 939, що становить 100 % голосiв присутнiх на Зборах
акцiонерiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" приийнятття рiшення - 0.

