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

Півторак О. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
09.02.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство " КАТП-1028"
емітента
2. Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма
3. Місцезнаходження
09109 Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10
4. Код за ЄДРПОУ

05447639

5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

(04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24
katp1028@gmail.com

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

05.02.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

26 "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено katp1028.in.ua
на сторінці

© SMA

(дата)

в мережі 07.02.2018
Інтернет:

(адреса сторінки)

02.02.2018

07.02.2018

05447639

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Дата
Ринкова
Вартість активів
Співвідношення ринкової вартості майна
прийняття вартість майна емітента за даними або послуг, що є предметом правочину, до
№ рішення або послуг, що
останньої річної
вартості активів емітента за даними
з/п
є предметом фінансової звітності
останньої річної фінансової звітності
правочину
(тис. грн)
(у відсотках)
(тис. грн)
1
1

2
3
4
5
02.02.201
2500
11556
21,63378
8
Зміст інформації:
02.02.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "КАТП-1028" прийнято рiшення про надання Голові
правління згоди на вчинення значного правочину з ТОВ «ТД «Метан плюс»» на поставку
стисненого газу. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 2500 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 11556 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину, до вартості активів: 21,63378%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi
законодавством, статутом ПрАТ "КАТП-1028" не визначенi.
2 02.02.201
2000
11556
17,30703
8
Зміст інформації:
02.02.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "КАТП-1028" прийнято рiшення про надання Голові
правління згоди на вчинення значного правочину з ПІІ „АМІК Україна” на поставку
нафтопродуктів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 2000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 11556 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину, до вартості активів: 17,30703%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
3 02.02.201
2850
11556
24,66251
8
Зміст інформації:
02.02.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "КАТП-1028" прийнято рiшення про надання Голові
правління згоди на вчинення значного правочину з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку
нафтопродуктів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 2850 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 11556 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину, до вартості активів: 24,66251%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

02.02.2018

© SMA

05447639

