Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрхімпроект".
2. Код за ЄДРПОУ:00205618.
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська,13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)77-00-82.
5. Електронна поштова адреса: tkach@ukrhimproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://ukrhimproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

14.12.2018

Гранична
Вартість активів
сукупність вартості емітента за даними
останньої річної
правочинів
фінансової звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

50 000

36 987

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

135,18

14.12.2018р., Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», протокол від 14.12.2018р. № 2/2018(23), було:
-схвалено вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на
наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше 50 (п’ятидесяти ) мільйонів гривень на
дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних
робіт;.
- надано Генеральному директору Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних
правочинів згідно з умовами, затвердженими цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших
умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього
рішення і підписання та укладення вищезазначених правочинів. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 301 520
шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 140 090 шт. Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 136 940 шт. Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення -1 575 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Хухрянський О.М. 17.12.2018р.

