
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
23.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 289/2019 
(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    Плясов С. В. 
(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 "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 65049 мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офiс 9 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 20013200 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (048)786-91-21, (048)786-91-22 

6. Адреса електронної пошти 

 Ukraine@konecranes.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 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://ua.konecrane

s.ua/informaciya-em

itenta 23.04.2019 

 (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 23.04.2019 500 000 96 319 519,108 

Зміст інформації: 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято Загальними Зборами акціонерів 

емітента 23.04.2019. Характер правочинів - будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ книги п'ятої 

Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо 

залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими товариство виступає 

заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими товариство надає забезпечення 

відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів. 

Гранична сукупна вартість - 500 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного 

договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. У таблиці зазначена вартість 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2018 року). Загальна кількість 

голосуючих акцій - 103248 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 

загальних зборах - 101183 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття 

рішення - 101183 простих іменних акцій, "проти" прийняття рішення - 0 простих іменних акцій. 

 


