Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/180
(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
(посада)

Бабенко Артуро Франциско
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03045, Київська обл., Київ, Новопирогівська, 60
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04012321
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 259-50-34, (044) 259-50-34
6. Адреса електронної пошти:
abc@ab-asfalt.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://ab-asfalt.com.ua/o-nas/osobaya-in
formatsiya/

27.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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
26.04.2021

3
1 930 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
230 216

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
838,34

Зміст інформації:
26.04.2021р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинi, а саме:
договорiв пiдряду, в тому числi договори на закупiвлю робiт за державнi кошти; договори поставок, в тому числi
тендернi договори, договори про закупiвлю вiдповiдно до закону України «Про публiчнi закупiвлi»; договори
купiвлi-продажу нерухомого та/або рухомого майна; кредитнi договори з банкiвськими та iншими фiнансовими
установами, договори позики (кредиту), в тому числi iз
нерезидентами; договори застави рухомого та/або нерухомого майна (iпотеки); договори поруки, в тому числi
майнової, за зобов’язаннями третiх осiб; договори оренди земельних дiлянок, в тому числi нотарiально посвiдченi
договори; договори комiсiї; договори факторингу; договори купiвлi-продажу цінних паперів - граничною сукупною
вартiстю 1 930 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 230 216 тис.
грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчноїфiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 838,34 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 71 960 000 (сімдесят один
мільйон дев'ятсот шістдесят тисяч) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна)шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна) шт.,
"проти" - 0.

