Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД "АНАЛIТПРИЛАД"
2. Код за ЄДРПОУ: 14311181
3. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-74, (044) 458-20-52
5. Електронна поштова адреса: reception@analitpribor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://analitpribor.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення про попереднє
надання згоди на вчинення Товариством протягом року до 26 квітня 2019 року (включно)
наступних значних правочинів, граничною сукупною вартістю 1 810 000 000 (один мільярд
вісімсот десять мільйонів) гривень, а саме:
правочини, які направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики,
кредитні договори тощо), правочини щодо забезпечення виконання Товариством своїх
зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, іпотеки тощо) граничною
сукупною вартістю до 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень;
правочини щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) Товариства, а також укладення
договорів купівлі-продажу майна та договорів про надання послуг (виконання робіт), поставки
товарів граничною сукупною вартістю до 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень;
правочини щодо передачі майна в оплатне тимчасове користування (найм, оренду) граничною
сукупною вартістю до 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного року з дати проведення
цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені
Товариства зазначених правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від
Наглядової ради Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний розсуд.
Гранична сукупна вартість правочинів - 1 810 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 871 156 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 207,7699%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 80 696 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєструвалися для участі у загальних зборах - 76 035 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за" прийняття рішення - 75 459 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували "проти" прийняття рішення - 483 шт.
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
Мушинський В.В.
30.04.2018

