
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 
(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
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емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 
розміщений протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової ради, на 
яких/якому прийняте рішення  

1 2 3 4 5 6 

1 29.04.2020 4682.48 5853.10 80 http://prat-kpk.com.ua 

Зміст інформації: 

Рышенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2020 року затверджено рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством у перiод з 29.04.2020р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше 30.04.2021 р., якщо 
гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а саме: правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв), 
договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в 
тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна 
Товариства) та iнших договорiв. Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище 
суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством. Уповноважити з правом передоручення Генерального Директора 
Товариства на укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших 
документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного 
перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та 
Статуту Товариства. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Товариство 
усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi 
до iноземних валют. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16 064 904 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 15 900 757. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 15 900 757, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0 
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