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

Авдеюк Iлля Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

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 "КДЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, мiсто Покровськ, вулиця Шмiдта, будинок 3
4. Код за ЄДРПОУ
00191738
5. Міжміський код та телефон, факс
(06239)2-04-10,9-63-83, 062(332-07-51)
6. Електронна поштова адреса
raylyan@gir.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

79 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
25.04.2018
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.dinas.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

25.04.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

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

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.04.2018

99111.151

200427.00

49.449999751

Зміст інформації:
23.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 23.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, що вчинятимуться Товариством впродовж строку, що дiє до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
- реалiзацiї, купiвлi-продажу, поставки, комiсiї, застави, iпотеки, поруки на суму до 99 111 151 гривня (дев’яносто дев’ять мiльйонiв сто
одинадцять тисяч сто п’ятдесят одна гривня), що не перевищує 49,45% вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi,
тобто гранична сукупна вартiсть правочинiв: 99111,151 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 200427 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у %) –
49.449999751% (що не перевищує 49,45%).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 33138488 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –
33129563шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 33129563 шт., та "проти" – 0 шт. Рiшення прийнято.
Уповноважити генерального директора Товариства на пiдписання узгоджених значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством впродовж
строку, що дiє до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

