Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 007
(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).
Голова правління

Гордієнко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТХІМ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01133 Київ, Щорса, 31
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23737192
5. Міжміський код та телефон, факс
0503831494, 0445296016
6. Адреса електронної пошти
sov@metchim.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 інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.metchi
m.kiev.ua/

28.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
28.04.2019

3
500 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
11 803,1

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
4 236,18

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТХІМ"
Код за ЄДРПОУ 23737191. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. 4Міжміський код, телефон та факс
0503831494 0445296016. Електронна поштова адреса sov@metchim.kiev.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.metchim.kiev.ua. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Загальними зборами акціонерів 28.04.2019 р. прийняте рiшення попередньо схвалити значнi правочини - договори
купiвлi, продажу, поставки, комiсiї, оренди, пiдряду, на виконання робiт та надання послуг, кредитнi та договори
позики, поруки, доручення, вiдповiдального зберiгання, надання посередницьких послуг, створення спiльної
дiяльностi, а також iншi договори, що не забороненi законодавством України, що вчинятимуться акцiонерним
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом року з дати прийняття рiшення, iз граничною
сукупною вартiстю 500 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 11803,1 тис. грн..Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 4236.18%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 64, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 64, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"за" прийняття рiшення - 64, "проти" прийняття рiшення - 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління
В.А. Гордієнко, 28.04.2019 р.

