
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

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

Голова правлiння Півторак Олександр Васильович

(дата)

04.05.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство " КАТП-1028" 

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 09109 Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10

4. Код за ЄДРПОУ 05447639

5. Міжміський код та 
телефон, факс

(04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

katp1028@gmail.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

2. Повідомлення 
опубліковано у*

85 "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

04.05.2018

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

  katp1028.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

04.05.2018

(дата)

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

25.04.2018 05447639© SMA



№

з/п

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності

(у відсотках)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Дата 

прийняття

 рішення

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів

(тис. грн)

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності

(тис. грн)

1 52 3 4

1 025.04.2018 0 10933

25.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про Надати згоду на вчинення 

Товариством значних правочинів протягом 2018, ринкова вартість майна або  послуг, що є 

предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства, що мають наступний характер:

угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;

договори на придбання дизельного палива;

інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської 

діяльності Товариства.

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних 

правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів

Гранична сукупність вартості правочинів:  не визначена;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): не визначена;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2051514 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2038528 шт;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2038528 шт;

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

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 

Статутом Товариства не визначенi.

Зміст інформації:
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