Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
22.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 220421/1
(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).

Директор
(посада)

Давиденко С.Г.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, м. Киії, Верхній Вал, 2 літера А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03052138
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 462-59-30 (044) 462-59-30
6. Адреса електронної пошти: reklama@emitent.net.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: , , ,
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): , д/н, ,
д/н
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

22.04.2021 р. SMA 03052138

http://03052138.smida.gov.ua
(URL-адреса веб-сайту)

22.04.2021
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

N
з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис. грн)

Співвідношення
граничної сукупної
Вартість активів
вартості правочинів до
емітента за даними
вартості активів емітента
останньої річної
за даними останньої
фінансової звітності
річної фінансової
(тис. грн)
звітності
(у відсотках)
4
5
6718
1488,53826

1
2
3
1
22.04.2021
100000
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів: 22.04.2021;
Відомості щодо правочинів:
- вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на
проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди,
договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами,
організаціями (в тому числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції
(реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою
м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100
000 000 (ста мільйонів) грн.;
- вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання
безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для
фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів)
грн.;
- вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо надання кредитів, надання безпроцентної
поворотної фінансової допомоги або надання інших позикових коштів юридичним та/або фізичним особам
граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;
- вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання
зобов’язань за інші підприємства) на граничну сукупну вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) грн.
- вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу,
що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул.
Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.
Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6718 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 1488,53826%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 106 536 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99 123 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99 123;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .
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