
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 
"Асфальтобетонний завод "АБ 
Столичний" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012321 

3. Місцезнаходження 03045, м. Київ, Новопирогiвська, 60 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 259-50-34 (044) 259-52-32 

5. Електронна поштова адреса abc@ab-asfalt.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ab-asfalt.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

  II. Текст повідомлення 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 11.01.2019 р. (протокол №1):  
1. Схвалено значний правочин iз заiнтересованiстю, що був вчинений мiж Товариством та 
фiзичною особою в результатi пiдписання договору № 5-100 вiд 25.06.2018 р., про надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги. Сума коштiв, що є предметом правочину 
становить 14 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рiк складає 
139772844,73 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину до вартостi активiв 
ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 70 695 
724 (сiмдесят мiльйонiв шiстсот дев’яносто п’ять тисяч сiмсот двадцять чотири) шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 69 370 571 (шiстдесят дев’ять 
мiльйонiв триста сiмдесят тисяч п’ятсот сiмдесят одна), що складає 98,125554 вiдсотка вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кiлькiсть голосiв, що проголдосували «за» - 
34903542 (тридцять чотири мiльйони дев’ятсот три тисячi п’ятсот сорок два) голоси акцiонерiв, що 
становить 50,314624% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кiлькiсть голосiв, що 
проголдосували «проти» - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй. Кiлькiсть голосiв, що не голосувало - 34467029 (тридцять чотири мiльйони 
чотириста шiстдесят сiм тисяч двадцять дев’ять) голосiв акцiонерiв, що становить 49,685376% 
голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками 
не голосуючих з цього питання акцiй. Статутом Товариства не визначенi додатковi критерiї, не 
передбаченi законодавством для вiднесення правочину до значного правочину. 

2. Схвалено значний правочин iз заiнтересованiстю, що був вчинений мiж Товариством та АТ 
«ТАСКОМБАНК» в результатi пiдписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 вiд 25.06.2018 р., 
предметом якого є отримання кредиту. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 14 000 
000,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рiк складає 139 772 844,73 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ " АБ 



Столичний " становить 10,0163%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 70 695 724 
(сiмдесят мiльйонiв шiстсот дев’яносто п’ять тисяч сiмсот двадцять чотири) шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 69 370 571 (шiстдесят дев’ять 
мiльйонiв триста сiмдесят тисяч п’ятсот сiмдесят одна) голосуюча акцiя, що складає 98,125554 
вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 53081609 (п’ятдесят три мiльйони вiсiмдесят одна тисяча шiстсот дев’ять) 
голосiв акцiонерiв, що становить 76,518916% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у 
Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 (нуль) голосiв акцiонерiв, що становить 0% 
голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що не голосувало - 16288962 
(шiстнадцять мiльйонiв двiстi вiсiмдесят вiсiм тисяч дев’ятсот шiстдесят два) голоси акцiонерiв, 
що становить 23,481084% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками не голосуючих з цього питання акцiй. Статутом Товариства не 
визначенi додатковi критерiї, не передбаченi законодавством для вiднесення правочину до 
значного правочину. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор 
       Пiддубний Сергiй Олегович 

   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    
11.01.2019 

(дата) 
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