
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПЛЕКС "ЛИБIДСЬКИЙ" 

2. Код за ЄДРПОУ 32768518 

3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5296090 (044) 5296084 

5. Електронна поштова адреса office@motor-city.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

http://motor-city.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ 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) 

Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності  
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

04.08.2016 
 

25 000,0 
 

60 085,2 
 

41,61 

Зміст інформації 

04.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс Либідський» (надалі –
«Товариство») прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину внесення до статутного капіталу 
новостворюваного товариства з обмеженою відповідальністю нерухомості Товариства загальною ринковою 
вартістю, що не перевищує 25 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності (на 31.12.2015 року): 60 085 200 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є 
предметом правочину, до вартості  активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
складає 41,61%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86 591 683 шт., кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 591 683 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 86 591 683 шт. 

 
№ 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) 

Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності  
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 
 

2. 
 

04.08.2016 
 

45 000,0 
 

60 085,2 
 

74,89 

Зміст інформації 

04.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс Либідський» (надалі –
«Товариство») прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину відчуження корпоративних прав 
загальною ринковою вартістю, що не перевищує 45 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2015 року): 60 085 200 грн. Співвідношення ринкової вартості 



майна, що є предметом правочину, до вартості  активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 74,89%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86 591 683 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 591 683 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення 86 591 683 шт. 

 
№ 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) 

Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності  
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 
 

3. 
 

04.08.2016 
 

45 000,0 
 

60 085,2 
 

74,89 

Зміст інформації 

04.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс Либідський» (надалі –
«Товариство») прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо отримання позики 
загальною ринковою вартістю, що не перевищує 45 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2015 року): 60 085 200 грн. Співвідношення ринкової вартості 
послуг, що є предметом правочину, до вартості  активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 74,89%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86 591 683 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 591 683 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення 86 591 683 шт. 

 
№ 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) 

Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності  
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 
 

4. 
 

04.08.2016 
 

45 000,0 
 

60 085,2 
 

74,89 

Зміст інформації 

04.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс Либідський» (надалі –
«Товариство») прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо надання майна Товариства 
в іпотеку загальною ринковою вартістю, що не перевищує 45 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2015 року): 60 085 200 грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна, що є предметом правочину, до вартості  активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності складає 74,89%. Загальна кількість голосуючих акцій: 86 591 683 шт., Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 86 591 683 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 86 591 683 шт. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лiсайчук Михайло Юрiйович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

04.08.2016   М.П.  
(дата) 

 


