Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
17.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

493-20
(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
Булах Iгор Васильович
(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 “ОБОЛОНЬ”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04212, м. Київ обл., м. Київ, вул. Богатирська, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05391057
5. Міжміський код та телефон, факс
044 2014775, 044 4127603
6. Адреса електронної пошти
corp@obolon.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.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному вебсайті учасника фондового ринку

http://obolon.ua/ua/about/shareholders

17.03.2020р.

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Вартість активів
Співвідношення граничної
Гранична
Дата
емітента за даними сукупності вартості правочинів до
сукупна вартість
№ з/п прийняття
останньої річної
вартості активів емітента за
правочинів (тис.
рішення
фінансової звітності
даними останньої річної
грн)
(тис. грн)
фінансової звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1
17.03.2020
2000000
5856740
34.15
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОБОЛОНЬ» вiд 17 березня 2020 року (протокол
№ 1 вiд 17.03.2020 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
значних правочинiв та iнших правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: Внесення змiн (у тому числi шляхом
викладення у новiй редакцiї) та/або припинення кредитних договорiв, укладених мiж Товариством
та Членами клубу кредиторiв (або будь-ким з них) чи iншими кредиторами; Граничної сукупної
вартостi правочинiв: 2000000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 5856740 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 34,15 %.
Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостiйно або шляхом делегування
вiдповiдних повноважень iншому представнику на здiйснення всiх необхiдних дiй для вчинення
вiд iменi Товариства всiх правочинiв, попередню згоду на вчинення яких надано цим рiшенням, у
тому числi шляхом визначення i остаточного узгодження всiх умов таких правочинiв та укладення
i пiдписання всiх необхiдних договорiв, угод та iнших документiв. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 319952, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 216035, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 215835, «проти»
- 200, «утримались» - 0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi – 0 голосiв.
2
17.03.2020
2000000
5856740
34.15
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОБОЛОНЬ» вiд 17 березня 2020 року (протокол
№ 1 вiд 17.03.2020 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
значних правочинiв та iнших правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: Продаж чи вiдступлення Товариством
акцiй, корпоративних прав, часток участi, часток у статутному капiталi iнших товариств чи
пiдприємств, продаж їх майна, майна вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
Граничної сукупної вартостi правочинiв: 2000000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5856740 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках): 34,15 %. Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостiйно або
шляхом делегування вiдповiдних повноважень iншому представнику на здiйснення всiх
необхiдних дiй для вчинення вiд iменi Товариства всiх правочинiв, попередню згоду на вчинення
яких надано цим рiшенням, у тому числi шляхом визначення i остаточного узгодження всiх умов
таких правочинiв та укладення i пiдписання всiх необхiдних договорiв, угод та iнших документiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319952, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах - 216035, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 215835, «проти» - 200, «утримались» - 0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали
участь у голосуваннi – 0 голосiв.
3
17.03.2020
2000000
5856740
34.15
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОБОЛОНЬ» вiд 17 березня 2020 року (протокол
№ 1 вiд 17.03.2020 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
значних правочинiв та iнших правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: Отримання кредитiв, позик вiд будь-яких
осiб з метою повного або часткового рефiнансування боргу; Граничної сукупної вартостi

Вартість активів
Співвідношення граничної
Гранична
Дата
емітента за даними сукупності вартості правочинів до
сукупна вартість
№ з/п прийняття
останньої річної
вартості активів емітента за
правочинів (тис.
рішення
фінансової звітності
даними останньої річної
грн)
(тис. грн)
фінансової звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
правочинiв: 2000000 тис. грн;Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 5856740 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 34,15 %. Надати
повноваження Генеральному директору Товариства самостiйно або шляхом делегування
вiдповiдних повноважень iншому представнику на здiйснення всiх необхiдних дiй для вчинення
вiд iменi Товариства всiх правочинiв, попередню згоду на вчинення яких надано цим рiшенням, у
тому числi шляхом визначення i остаточного узгодження всiх умов таких правочинiв та укладення
i пiдписання всiх необхiдних договорiв, угод та iнших документiв. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 319952, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 216035, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 215835, «проти»
- 200, «утримались» - 0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi – 0 голосiв.
4
17.03.2020
2000000
5856740
34.15
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОБОЛОНЬ» вiд 17 березня 2020 року (протокол
№ 1 вiд 17.03.2020 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
значних правочинiв та iнших правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: Збiльшення статутного капiталу iнших
товариств чи пiдприємств, у статутному капiталi яких Товариство має частку чи власником або
учасником/акцiонером яких є Товариство; Граничної сукупної вартостi правочинiв: 2000000 тис.
грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5856740 тис. грн;
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 34,15 %. Надати повноваження Генеральному
директору Товариства самостiйно або шляхом делегування вiдповiдних повноважень iншому
представнику на здiйснення всiх необхiдних дiй для вчинення вiд iменi Товариства всiх
правочинiв, попередню згоду на вчинення яких надано цим рiшенням, у тому числi шляхом
визначення i остаточного узгодження всiх умов таких правочинiв та укладення i пiдписання всiх
необхiдних договорiв, угод та iнших документiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319952,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 216035, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 215835, «проти» - 200,
«утримались» - 0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi – 0 голосiв.
5
17.03.2020
6000000
5856740
102.45
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОБОЛОНЬ» вiд 17 березня 2020 року (протокол
№ 1 вiд 17.03.2020 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
значних правочинiв та iнших правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: Надання в iпотеку чи заставу майна
Товариства та/або надання поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та/або пов'язаних
(афiлiйованих) з ним осiб перед Членами клубу кредиторiв (або будь-ким з них) чи iншими
кредиторами; Граничної сукупної вартостi правочинiв: 6000000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5856740 тис. грн; Спiввiдношення граничної
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках): 102,45%. Надати повноваження Генеральному директору Товариства
самостiйно або шляхом делегування вiдповiдних повноважень iншому представнику на здiйснення
всiх необхiдних дiй для вчинення вiд iменi Товариства всiх правочинiв, попередню згоду на
вчинення яких надано цим рiшенням, у тому числi шляхом визначення i остаточного узгодження
всiх умов таких правочинiв та укладення i пiдписання всiх необхiдних договорiв, угод та iнших
документiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319952, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 216035, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» прийняття рiшення - 215835, «проти» - 200, «утримались» - 0, кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi – 0 голосiв.

Вартість активів
Співвідношення граничної
Гранична
Дата
емітента за даними сукупності вартості правочинів до
сукупна вартість
№ з/п прийняття
останньої річної
вартості активів емітента за
правочинів (тис.
рішення
фінансової звітності
даними останньої річної
грн)
(тис. грн)
фінансової звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
17.03.2020
6000000
5856740
102.45
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ОБОЛОНЬ» вiд 17 березня 2020 року (протокол
№ 1 вiд 17.03.2020 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
значних правочинiв та iнших правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: Внесення змiн до договорiв застави,
iпотеки та поруки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними
договорами з Членами клубу кредиторiв (або з будь-ким з них) чи iншими кредиторами; Граничної
сукупної вартостi правочинiв: 6000000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 5856740 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 102,45%. Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостiйно або
шляхом делегування вiдповiдних повноважень iншому представнику на здiйснення всiх
необхiдних дiй для вчинення вiд iменi Товариства всiх правочинiв, попередню згоду на вчинення
яких надано цим рiшенням, у тому числi шляхом визначення i остаточного узгодження всiх умов
таких правочинiв та укладення i пiдписання всiх необхiдних договорiв, угод та iнших документiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 319952, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах - 216035, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 215835, «проти» - 200, «утримались» - 0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали
участь у голосуваннi – 0 голосiв.

