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

Бас Валентин Миколайович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

02.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «БУДIНДУСТРIЯ-3»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02660, м. Київ, вул.Вiскозна, 3
4. Код за ЄДРПОУ
21559645
5. Міжміський код та телефон, факс
044-502-48-01 502-48-01
6. Електронна поштова адреса
uchreditel@nefteprodukty.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.07.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

125(2878) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

04.07.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.budindustria.kiev.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.07.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

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

1

2

3

4

5

1

30.06.2018

622.8

622.8

100

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 30.06.2018 р.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БУДIНДУСТРIЯ-3» вiд 30.06.2018 р. (протокол №30/06/18 вiд 30.06.2018 р.) прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укладання та пiдписання Генеральним директором Товариства
Басом Валентином Миколайовичем протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, за умови обов‘язкового попереднього
письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у виглядi протоколу, значних правочинiв, грошова сума яких не
перевищує 100 % (ста вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2017 року.
Характер правочинiв наступний:
- купiвля – продаж нерухомого майна;
- купiвля – продаж рухомого майна (товарiв, послуг, тощо);
- дарування власного майна Товариства (дарунком можуть бути рухомi речi, в тому числi грошi та цiннi папери, а також нерухомi речi;
дарунком можуть бути майновi права, якими Товариство володiє або якi можуть виникнути у майбутньому);
- отримання кредиту, позики, фiнансової допомоги;
- надання позики, фiнансової допомоги;
- надання фiнансової та майнової поруки;
- передача майна в iпотеку, заставу;
- укладення договорiв пiдряду, субпiдряду, постачання.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 622,8 тис. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «БУДIНДУСТРIЯ-3» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 622.8 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «БУДIНДУСТРIЯ-3» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) - 100 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 267 235 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 256 345 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: "ЗА" - 256 345 шт., "ПРОТИ" – 0 шт.

