Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів

Генеральний
директор
(посада)

Юрченко Андрiй Андрiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
25.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

Приватне акцiонерне товариство"Житомирпромспецбуд"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження
емітента

10001 м.Житомир вул. Iвана Сльоти буд.49

4. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента

33019799

5. Міжміський код, телефон
(0412) 412-413 (0412) 412-413
та факс емітента
6. Електронна поштова
адреса емітента

pto.zpsb@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.05.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано* у

№101(2854) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.promspezbyd.ho.ua
(адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії

в мережі
Інтернет

30.05.2018
(дата)
30.05.2018
(дата)

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

2. Інформація 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

2

3

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн.)
4

1

25.05.2018

4200.000

9918.000

Співвідношення
ринкової вартості майна
або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
5
42.34725000000

Зміст інформації
25 травня 2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Житомирпромспецбуд"(протокол №1 загальних зборiв
акцiонерiв вiд 25.05.2018 р) прийнятто рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину,а саме: про
надання ПрАТом"Житомирпромспецбуд" фiнансової поруки за кредитним договором № 393/01/2018 вiд
25.01.2018, пiдписаним мiж ТОВ "Профiльтех" та ПАТ "Кредобанк" у сумi 4 200 000 (Чотири мiльйони двiстi
тисяч) грн. строком дiї до 19.01.2019 року зi сплатою 14,95% рiчних ("Первинна Процентна Ставка"), а з
01.07.2018р. процентна ставка буде змiнювана i дорiвнює UIRD3M_NUF
ринкова вартiсть послуг у сумi 4 200 000 (Чотири мiльйони двiстi тисяч) грн, що є предметом правочину,
визначена вiдповiдно до законодавства України.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р-9918 тис. грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 42,34725%.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає -517 184 штук голосуючих акцiй,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, якi вiдбулись 25.05.2018 р складає517 184 штук голосуючих акцiй
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 517 184 штук , або 100 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй;
"ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.
Статутом ПрАТ"Житомирпромспецбуд" додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
визначенi .

