
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19020011

04205  м.Київ проспект Оболонський, 26

Приватне акцiонерне товариство

Директор Дерикiт Сергiй Васильович

15.11.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса 182@comreg.com.ua

(044) 412-72-97 412-73-61

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№218 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.11.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://bpobolon.informs.net.ua/ 15.11.2017

Дата(адреса сторінки)

15.11.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 19020011 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ"

Складено на 15.11.2017



2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:
  1 15.11.2017           1500000.00            322262.00             465.4598

Дата прийняття рiшення: 15.11.2017 року. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 1500000. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн):

322262. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 465,4598. Найменування уповноваженого
органу, що прийняв рiшення: позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: укладення iнвестицiйного договору (або договорiв) для фiнансування будiвництва III черги Житлово-офiсного комплексу з
об'єктами iнфраструктури для обслуговування населення по проспекту Оболонському, 26 в Оболонському районi м. Києва з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "КУА ОЗОН" (податковий номер
33936496), якi вчинятимуться Товариством а саме, його Директором - Дерикiтом Сергiєм Васильовичем, у сукупному розмiрi до 1 500 000 000 (один мiльярд п?ятсот мiльйонiв) гривень, 00 коп. Всi значнi

правочини для фiнансування будiвництва III черги Житлово-офiсного комплексу з об'єктами iнфраструктури для обслуговування населення по проспекту Оболонському, 26 в Оболонському районi м. Києва
Директору Дерикiту С.В. здiйснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на пiдписання угод щодо вчинення значних правочинiв надаються Дерикiту Сергiю Васильовичу з правом
передоручення. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2867152. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 2867152. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рiшення: "за" - 2867152  акцiї, "проти" - 0 акцiй. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства вiдсутнi.
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