
08.04.2020 р. SMA 03121566 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

 

08.04.2020 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 3/2020 

(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). 

 

Голова Правління    Козіс Олександр Миколайович 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

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 «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 01024, Київська, м. Київ, Велика Васильківська, 15/2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03121566 

5. Міжміський код та телефон, факс: (044)206-82-16 (044) 206-82-16 

6. Адреса електронної пошти: n.paievska@ukravto.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: Державна установа «Агентство з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA. 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

 д/н  08.04.2020 

(адреса сторінки) (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) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за даними 

останньої річної фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

1  2  3  4  5  

1  08.04.2020  5420000  3304698  164,00894 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 08.04.2020; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: значні правочини, предметом яких є 

майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої 

річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті 

мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 5420000 тис. грн. (27,10 х 200 000 000$); 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3304698 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): 164,00894%; 
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Загальна кількість голосуючих акцій: 6330618; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6330618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 6330618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

2  08.04.2020  8130000  3304698  246,0134 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 08.04.2020; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: кредитні договори/договори запозичення з 

фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) 

доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 8130000 тис. грн. (27,10 х 300 000 000 $); 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3304698 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): 246,0134%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

3  08.04.2020  1000000  3304698  30,25995 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 08.04.2020; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори застави (іпотеки) з фінансовими 

установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, 

що передається в заставу (іпотеку),  гранична сукупна вартість якого  не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) 

гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3304698 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): 30,25995%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 330 618;  

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

4  08.04.2020  1000000  3304698  30,25995 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 08.04.2020; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори застави майнових прав на 

отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб з ринковою вартістю 

майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) 

гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3304698 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): 30,25995%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 330 618;  

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 6 330 618; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

5  08.04.2020  10000000  3304698  302,59951 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів: 08.04.2020; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори надання/отримання фінансової 

допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) 

гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Гранична сукупність вартості правочинів:  10 000 000 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 304 698 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): 302,59951%; 

 


