Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Директор

Пащенко Василь Трохимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.03.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ТОДЕФ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02222, м.Київ, пр-т. Маяковського 43\2
4. Код за ЄДРПОУ
14328187
5. Міжміський код та телефон, факс
044 5460406 044 5469891
6. Електронна поштова адреса
office@todef.kiev.ua; festimail@ukr.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.03.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

60 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної Комiсiї з цiнних
28.03.2018
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

todef.kiev.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

28.03.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

27.03.2018

30000.0

20988.3

142.9

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТОДЕФ» 27. 03. 2018 року (протокол № 1 вiд 27. 03. 2018 року) прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв наступних значних
правочинiв, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв:
- договори на проведення будiвельно-монтажних робiт, пов'язаних з освоєнням торгiвельних площ, що введенi в експлуатацiю на суму до 15,0
млн. грн.;
- внесення змiн та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвiдченого Ханiною А. В.,
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу вiд 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СIЛЬПО» щодо оренди
нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 10,0 млн. грн.;
- пiдписання кредитних договорiв з банкiвськими установами до 5,0 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi –
20988,3 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства 142,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1965675, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
Загальних зборах акцiонерiв – 1838034, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За», прийняття рiшення 1838034 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «Проти», прийняття рiшення 0 штук.

