Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
18.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 1804/1
(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)
Генеральний директор

Шевченко Олександр Михайлович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

2. Організаційно-правова
форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, м. Київ, Куренівська, 16-А

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

20038832

5. Міжміський код та телефон, 0444992990 0444992990
факс
6. Адреса електронної пошти ttv@santech.kiev.ua
7. Найменування,
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ідентифікаційний код
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
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

http://santexkomplekt.com.ua/?page_id=83
18.04.2019
(адреса сторінки)

17.04.2019

© SMA

20038832

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Дата
прийняття
№ рішення
з/п

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 17.04.2019
0
187903
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів Генеральним директором товариства протягом 2019 року на
максимальну суму 18000 тис. грн. на один правочин. 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: 187903 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.
2 17.04.2019
0
187903
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів 17.04.2019 р. прийнято рішення про надання повноважень
генеральному директору Товариства на укладання договорів (контрактів) на поставку товарів з
компаніями нерезидентами, які можуть укладатися Товариством в 2019 році, які у валютному
виражені можуть становити: -HEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTPIES CO.,LTD (країна –
Китай) на суму 600 000 доларів США.
-NINGBO DOWAY M&E CO.,LTD (країна – Китай) на суму 1 000 000 доларів США.
-HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO.,LTD (країна – Китай) на
суму 1 500 000 доларів США.
-Georg Fischer Hakan Plastik Boruve Profil Sanayi Ticaret A.Ş. (країна – Турція) на суму 2 300 000
доларів США.
-ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (країна – Росія, ОГРН 1037739344719) на суми 500 000 доларів
США та 50 000 000 рос. рублів.
-UAB «RUBINETA» (країна – Литовська Республіка) на суму 1 300 000 доларів США.
-HANGZHOU ZHONGDI INDUSTRY INC. (країна – Китай) на суму 750 000 доларів США.
-ТОВ «ДЕРКАЛІБЕР» (DERKALIBER) (країна – Латвія) на суму 500 000 Євро.
-ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТС» (SANTEHKOMPLEKTS SIA), (країна – Латвія) на суму 800 000
Євро.
-ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33668606, країна – Україна) на суму 35 000 000 грн.
-ТОВ "ОЛБРІЗСЕРВІС" (ЄДРПОУ 23392043, країна – Україна) на суму 30 000 000 грн.
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: 187903 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.
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