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

І. Загальні відомості 

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

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 

3. Місцезнаходження 

4. Міжміський код, телефон та факс 

5. Електронна поштова адреса 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ab-asfalt.com.ua 

03045, Новопирогівська, 60 

+38 (067) 239-47-84 (044) 259-52-32 

abc@ab-asfalt.com.ua 

04012321 

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

II. Текст повідомлення 

23.04.2019 р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочині, а саме: договорів підряду, в тому числі договори на закупівлю робіт за 
державні кошти; договори поставок, в тому числі тендерні договори, договори про закупівлю 
відповідно до закону України «Про публічні закупівлі»; договори купівлі-продажу нерухомого 
та/або рухомого майна, та/або цінних паперів; кредитні договори з банківськими та іншими 
фінансовими установами, договори позики (кредиту), в тому числі із нерезидентами; договори 
застави рухомого та/або нерухомого майна (іпотеки); договори поруки, в тому числі майнової, за 
зобов'язаннями третіх осіб; договори оренди земельних ділянок, в тому числі нотаріально посвідчені 
договори; договори комісії; договори факторингу - граничною сукупною вартістю 1 650 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 177 315 тис. грн.; 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 930.55%. Загальна кількість голосуючих акцій -
70 703 724 (сімдесят мільйонів сімсот три тисячы сімсот двадцять чотинри) шт.; кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 69 370 571 (шістдесят дев'ять 
мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна)шт.; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят 
одна)шт., «проти» - 0 

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

III. Підпис 

2. Найменування посади 

Генеральний директор 

І 

іпис) (ініціали та прізвище керівника) 
'j/штіШотшД 

24.04.2019 
\ ;.-. ...-..'. /"•?# 

Піддубний Сергій Олегович 

24.04.2019 

http://www.ab-asfalt.com.ua
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