Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 02
(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



Боярин П. I.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акцiонерне товариство "Автотрейдiнг Iнвест"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	03062 м.Київ, просп. Перемоги, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	31106821
5. Міжміський код та телефон, факс
	+380 (44) 490-10-96, +380 (44) 490-10-96
6. Адреса електронної пошти
	katerina.stepanenko@atollholding.com.
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(адреса сторінки)
(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
24.05.2019
1 900 639,9
41 302
4 601,81
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2019р.
Відомості щодо правочинів: кредитні договори, договори застави/іпотеки та договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 30 (тридцять) мільйонів євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів; додаткові угоди, якими вносяться будь-які зміни до вже укладених кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та договорів поруки; гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати еквівалент 30 (тридцять) мільйонів євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів; договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 100 (сто) мільйонів гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт.
Укладання вказаних значних правочинів, а також укладання (підписання) у майбутньому необхідних додаткових угод чи доповнень до вказаних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки і договорів фінансової допомоги є схваленим/погодженим Загальними зборами акціонерів Товариства. Вказані правочини можуть вчинятися від імені Товариства Генеральним директором без додаткового їх погодження Загальними зборами акціонерів/Наглядовою радою Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення.
Гранична сукупна вартість правочинів: 1900639,90 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41302,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4601,81%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2134.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2134.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2134.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0.
Гранична сукупна вартість правочинів була визначена, на підставі офіційного курсу Національного Банку України "євро"  станом на дату прийняття рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ  "Автотрейдiнг Iнвест" про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019р.




