Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
20.11.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20/11/20-2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор
(посада)

Антонюк Олександр Андрiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04073, Київська обл., Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00416350
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380444686267, +380444686267
6. Адреса електронної пошти:
sbu@emitent.org.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://sbu.emitent.org.ua/index.php?pag
e=rozkr_inf

20.11.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
20.11.2020

3
25 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
4 857

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
514,72

Зміст інформації:
20.11.2020 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (далi - "Товариство") було надано попередню згоду на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 20 листопада 2020 р. по 21 листопада 2021 р., в тому числі
правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів,
депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів
позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання
та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи,
договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів
відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг
тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000
(двадцять п'ять мільйонів) гривень".
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 4857 тис. грн., спiввiдношення
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 514,72%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47 699 163 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 47 649 437 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 47
649 437 шт., "проти" - 0 (нуль) штук.

