Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Микитюк Олександр Данилович
(підпис)

(посада)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

24.03.2020
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04053, м.Київ, пров.Киянiвський,3-7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21558858
5. Міжміський код та телефон, факс
044 2723965 0442723965
6. Електронна поштова адреса

caaic@ukr.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.03.2020
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

24.03.2020
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

adcenter.in.ua/?page_id=83

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

24.03.2020
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Вартість активів емітента
Гранична сукупна
за даними останньої річної
вартість правочинів
фінансової звітності (тис.
(тис. грн)
грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

24.03.2020

10000

3648

274.1

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Центр реклами i сприяння
мiжнародному спiвробiтництву» (надалi – Емiтент), якi вiдбулись 24 березня 2020 р. (Протокол №1 вiд 24 березня 2020 р.)
виникла особлива iнформацiя: Надати згоду (дозвiл) Головi Правлiння товариства Микитюку О.Д. на право укладання будь-яких
правочинiв: договорiв про спiвробiтництво, господарських, iнвестицiйних договорiв.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 10000 тисяч грн., ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину,
визначена на дату прийняття рiшення: 10000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
3648 тис. грн., Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 274.1 %.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7637.

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Вартість активів емітента
Гранична сукупна
за даними останньої річної
вартість правочинів
фінансової звітності (тис.
(тис. грн)
грн)
3

4

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5

кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 695 .кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення 6 695 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0

