Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
07.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№1
(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).
Директор

Пащенко Василь Трохимович

(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 акціонерне товариство "ТОДЕФ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02222, Київська обл., м.Київ, пр-т Маяковського 43/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14328187
5. Міжміський код та телефон, факс
0445460406, 0445469891
6. Адреса електронної пошти
office@todef.kiev.ua; festimail@ukr.net
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

todef.kiev.ua

08.04.2020

(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)

1
1

2
07.04.2020

3
30 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
29 520

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
101,7

Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ТОДЕФ" 07. 04. 2020 року (Протокол № 1 від 07. 04. 2020 року) прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом, не більше як одного року з дати прийняття
цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним
законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів: - договори на проведення будівельномонтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торгівельних площ, що введені в експлуатацію на суму до 15,0 млн. грн.; внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна,
посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за
реєстровим № 4367, з ТМ "СІЛЬПО" щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т
Маяковського, 43/2 на суму до
15,0 млн. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної звітності - 29520 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної звітності Товариства 101,7%. Загальна
кількість голосуючих акцій - 1990073, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах
акціонерів - 1784990, кількість голосуючих акцій, що проголосували "За" прийняття рішення - 1784990 голосів,
кількість голосуючих акцій, що проголосували "Проти" прийняття рішення 0 голосів.

