Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ОБОЛОНЬ”
05391057
04212, Київ, вул. Богатирська, 3
044 412-84-10 044 201-47-75
corp@kiev.obolon.ua

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
http://www.obolon.ua/
використовується емітентом для розкриття інформації
Відомості про прийняття рішення про попереднє
7. Вид особливої інформації
надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

N Дата
з/п прийняття
рішення

Гранична сукупність Вартість активів емітента за
вартості правочинів даними останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(тис. грн)

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

1

2

3

5

1

26.04.2018

4
3 000 000

5 736 728

52,29

Змiст iнформацiї:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 квiтня 2018 року (протокол №1 вiд 26.04.2018 року) прийнято
рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у
ходi його поточної дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме
(характер правочинів): правочини про продаж Товариством корпоративних прав, в тому числi цiнних
паперiв, часток у статутному капiталi пiдприємств з корпоративними правами ПрАТ «ОБОЛОНЬ»,
дочiрнiх пiдприємств ПрАТ «ОБОЛОНЬ», їх активiв та активiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним згідно із
чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для
вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було
надано попередню згоду.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319912, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах- 219290, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 218894,
"проти" прийняття рiшення - 356.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Булах Iгор Васильович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
02.05.2018
М.П.
(дата)

