Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 29/04-1-юр
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор



Бачман Т.В.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	Акціонерне товариство "Київпассервіс"
2. Організаційно-правова форма:
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	04071, м.Київ, м. Київ, вул. Нижній Вал 15 а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	33348385
5. Міжміський код та телефон, факс:
	+38(044) 462-53-52, +38(044) 462-53-52
6. Адреса електронної пошти:
	info@kyivpasservis.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://kyivpasservis.com.ua/corporative_management/osobliva-informatsiya/
29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1
29.04.2021
350 000
179 430
195,06
Зміст інформації:
Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів  № 1 від 29.04.2021р. прийнято рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів ) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року, та наданням повноважень на укладення та підпис таких правочинів, а також внесення змін до таких правочинів Генеральному директору Товариства.
Попередньо надано згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), які можуть вчинятись Товариством протягом строку з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також попередньо надано згоду на внесення змін до означених договорів, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів ) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства надано право розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, внесення змін до таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей) перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну сукупну вартість таких правочинів в розмірі не більше 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів ) гривень або в еквіваленті цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29 квітня 2021 року

Надано  Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства попередньо схвалених вище значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

 Вартiсть активiв емiтента 179430 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 350 000 тис.грн. Спiввiдношення 195,06 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 195963000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 195 947 700 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 195 947 700 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:  0 (нуль) шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.



