
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 Грiнченка, 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 
попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

II. Текст повідомлення 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупність вартості 

правочинів  
(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності  
(тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності  
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 
1 
 

04.08.2016 
 

500 000,0 
 

60 085,2 
 

832,15 
 

Зміст інформації 

04.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс Либідський» 
(надалі – «Товариство») прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів на 2016-2017 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та 
послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов’язань, 
розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо за 
виключенням правочинів, рішення щодо яких прийняті цими Зборами. Затвердити граничну суму правочинів 
на рівні 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятись 
Товариством з дати прийняття цього рішення протягом одного року, що становить більше 50 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2015 року): 60 085 200 
грн. Співвідношення гранічної сукупності вартості правочинів до вартості  активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності складає 832,15%. 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) 

  М.П.  04.08.2016 



(дата) 
 


