
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Паук Ю.І.

(прізвище та ініціали керівника)

 

  

(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 69069, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, буд. 11

4. Код за ЄДРПОУ 00216757

5. Міжміський код та телефон, факс (061) 284-52-01, (061) 284-54-55

6. Електронна поштова адреса otei@vit.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 26.02.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№40(2793), Бюлетнь "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.02.2018

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.vit.zp.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 28.02.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}



ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N
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)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 26.02.2018 12000.000 100095.000 11.989

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.02.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - Наглядова рада
(Протокол Наглядової ради від 26.02.2018 р.). Предмет правочину - ремонт та модернізація трансформаторного обладнання. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 12000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100095 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -
11.989%. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» та «проти» прийняття рішення не вказуються, оскільки рішення приймалося не загальними зборами, а Наглядовою радою. Додаткові критерії для віднесення
правочину до значного правочину не передбачені законодавством статутом акціонерного товариства не визначені.


	Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)
	Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
	ВІДОМОСТІ




