Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "САНТЕХКОМПЛЕКТ". 2. Код за
ЄДРПОУ: 20038832. 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ Куренівська, 16-А. 4. Міжміський код, телефон та
факс: 0444992990. 5. Електронна поштова адреса: ttv@santech.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: santexkomplekt.com.ua. 7. Вид
особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1).Загальними зборами акціонерів 04.04.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів Генеральним директором товариства протягом 2018 року на максимальну суму 12000
тис. грн. на один правочин.
2).Загальними зборами акціонерів 04.04.2018 р. прийнято рішення про надання повноважень Генеральному
директору підписувати (укладати) наступні значні правочини (контракти), які у валютному виражені можуть
перевищувати 12 000 000 грн., та становити: – з HEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTPIES CO.,LTD
(країна – Китай) на суму не більше 600 000 доларів США. – з NINGBO DOWAY M&E CO.,LTD (країна –
Китай) на суму не більше 1 000 000 доларів США. – з Товариством з обмеженою відповідальністю
«САНТЕХКОМПЛЕКТ» (країна – Росія, ОГРН 1037739344719) двох контрактів на поставку товарів на
суму не більше 500 000 доларів США та 50 000 000 рос. рублів. - з компанією UAB „Rubineta“ (Литва) на
суму не більше 1 100 000 доларів США.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, гранична сукупність вартості
правочинів та співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента не
визначені. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 154289 тис. грн;
Загальна кількість голосуючих акцій: 100 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах: 100 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 100 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Шевченко Олександр
Михайлович

