Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Легейда Олександр Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.01.2019

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
62418, смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, б. 41
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04852585
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 739-08-09 (057) 739-08-09
6. Електронна поштова адреса
aokdsk@kdsk.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.01.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

--

14.01.2019

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

kdsk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.01.2019
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

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

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
останньої річної
вартості активів
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

11.01.2019

89477

230634

38.796

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

Зміст інформації:
11.01.2019 р. Загальними зборами АТ «КДБК» прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину –
укладення додаткової угоди до договору генерального пiдряду. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 89 477 тис. грн. Вартiсть
активiв АТ «КДБК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 230 634 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi
активiв АТ «КДБК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 38,796%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65756, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 57007, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 57007, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" - 0. Додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом АТ «КДБК» не визначенi.

