Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Центр реклами і сприяння
міжнародному співробітництву»; 2. Код за ЄДРПОУ: 21558858; 3. Місцезнаходження: 04053 м.Київ,
провулок Киянівський, 3-7. 4. Міжміський код телефон та факс: (044)272-39-65. 5. Електронна поштова
адреса: caaic@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: adcenter.in.ua. 7. Вид особливої інформації:
Затвердження значних правочинів згідно законодавства України на 2018.
ІІ. Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.02.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів приватного
акціонерного товариства "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" (Протокол Загальних
зборів акціонерів від 28.02.2018 р.); Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Попередньо схвалити на період, до загальних зборів акціонерів 2019 р., підписання Головою Правління
Микитюком О.Д. договорів про співробітництво, договорів про спільну діяльність, господарських,
інвестиційних договорів на суму до тридцяти мільйонів гривень та договори з генеральним підрядником на
ведення будівельних робіт проекту "Реконструкція з надбудовою та прибудовою адміністративного
будинку по провулку Киянівському, 3-7 у Шевченківському районі м. Києва", договорів міни, а також
договорів про відчуження частини нежитлових приміщень, належних Товариству по провул. Киянівському,
буд. 3-7, а також договорів про зміну режиму права власності на вказані приміщення (договори про поділ,
виділ). Укладення кожного значного правочину повинно відбуватись лише з погодженням (протоколом)
Наглядової ради. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату
прийняття рішення: 30 000 тис.грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 тис. грн; Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2015 тис. грн; Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 1488,8 % Загальна кількість голосуючих акцій: 7637; Кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах: 6 538; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"
прийняття рішення: 6 538; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
Утримались: 0.
ІІІ. Підпис
1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає , що
вона несе відповідальність згідно із законодавством . 2. Найменування посади: Голова правління ПрАТ
«Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» Микитюк Олександр Данилович.

