Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
17.05.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№3
(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

Мельник Світлана Іванівна

(посада)

(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:
Акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01010, м. Київ, м. Київ, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04012951
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044)590-45-00 , (044)590-45-00
6. Адреса електронної пошти:
o.ostroushko@kievorgbud.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 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://kievorgbud.kiev.ua/

17.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

1
1

2
17.05.2021

3
1 500,05

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

4
104 261

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
1,44

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту, на якій
розміщений витяг
з протоколу
загальних зборів
акціонерів /
засідання
наглядової ради, на
яких/якому
прийняте рішення
6
http://kievorgbud.kiev
.ua

Зміст інформації:
17.05.2021 на засіданні Наглядової ради АТ "ПТІ "Київоргбуд" (протокол № 17/05-21) прийнято рішення схвалити
вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме укладання з
ТОВ "ЮНОВА КОНСАЛТІНГ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" договору №1 про внесення змін до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ34/20
від 28.04.2020 р.
Пункт 2.1 Договору купівлі-продажу викласти в наступній редакції: "2.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити на
банківський рахунок ПРОДАВЦЯ Загальну Суму Договору до 28.04.2022 року включно. Розрахунок проводиться в
безготівковій формі." Інші умови Договору купівлі-продажу залишаються незмінними.
Вiдповiдно до п. 13.2.1 Статуту АТ "ПТІ "Київоргбуд" порядок, визначений законодавством для вчинення значних
правочинів, також застосовується до будь-яких договорів, правочинів чи операцій незалежно від ціни договору,
розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосуються оформлення Товариством договорів,
правочинів та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями), а також
корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких
форм власності.
Спiввiдношення ринкової вартості предмету правочину до вартості активів емітента - 1,44 %
На засiданнi Наглядової ради були присутні 5 членів iз 5. Таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть
голосів що проголосували "за" - 4 (чотири), "проти" - 0 (нуль), "утримався" - 1 (один).

