
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод 
"АБ Столичний" 
2. Код за ЄДРПОУ: 04012321 
3. Місцезнаходження:03045, м. Київ, вул. Новопирогiвська, 60 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 259-50-36 (044) 259-52-32 
5. Електронна поштова адреса: abc@ab-asfalt.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www. ab-asfalt.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 
19.04.2018 р. 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, та/або цiнних паперiв; 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 - граничною сукупною вартiстю 1 350 
000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 139 773 тис. 
грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 965.85%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 70 667 735 (сiмдесят мiльйонiв шiстсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот тридцять п’ять) шт.; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 69 370 571 (шiстдесят 
дев’ять мiльйонiв триста сiмдесят тисяч п’ятсот сiмдесят одна)шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 69 370 571 (шiстдесят дев’ять мiльйонiв триста сiмдесят тисяч п’ятсот 
сiмдесят одна)шт., «проти» - 0 шт. 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади        
Генеральний директор   С.О. Пiддубний  
М.П.  19.04.2018 
(дата) 


