Повідомлення про виникнення особливої інформації
(відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування:
Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут “Київоргбуд”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00; 590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів.
2. Текст повідомлення: Згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Проектнотехнологічний інститут "Київоргбуд" № 24 від 26.12.2018 року прийнято рішення:
- Надати згоду на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину, предмет якого становить
майно (роботи, послуги) з ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «ПТІ
«Київоргбуд» за даними фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, а саме на укладання
та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова
Компанія «Проксіма» договору добровільного страхування майна, а саме майнових інтересів ПАТ «ПТІ
«Київоргбуд», що пов’язані з володінням, користуванням та/або розпорядженням нерухомим майном
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (нежилі приміщення (в літ. А), розташовані за адресою: м. Київ, вул. М.
Омеляновича-Павленка, 4/6; будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч),
що розташована за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, будинок 103; нежитловий будинок
(приміщення), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, будинок 21-Д; громадський
будинок (групи приміщень з № 1 по № 7), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зі
страховою сумою по договору у розмірі 95 120 197,14 грн., із страховою премією 2 720 437,64 грн., із
безумовною франшизою в розмірі 0,1% від страхової суми та строком дії договору: протягом 365 днів з
дати надходження страхового платежу (або його частини) на рахунок страховика.
- Надати згоду на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою
відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» будь-яких додаткових угод/договорів про внесення
змін/доповнень/додатків до відповідного договору добровільного страхування майна та будь-яких інших
документів, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого договору
добровільного страхування майна.
- Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Пустовойт Надію Федорівну, а в разі її
відсутності (в разі перебування у відрядженні, відпустці, а також у випадку тимчасової втрати
працездатності) – особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Правління ПАТ «ПТІ
«Київоргбуд» згідно з розпорядчими документами, визначити на власний розсуд у відповідному
договорі добровільного страхування майна та додаткових угодах/договорах про внесення
змін/доповнень/додатків до такого договору добровільного страхування майна інші істотні умови таких
договору, додаткових угод/договорів про внесення змін/доповнень/додатків, а також укласти і підписати
від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія
«Проксіма» відповідний договір добровільного страхування майна, додаткові угоди/договори про
внесення змін/доповнень/додатків до такого договору добровільного страхування майна та будь-які
інші документи, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках виконання такого
договору добровільного страхування майна.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління

Пустовойт Надія Федорівна

