Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової
форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
(посада)

Лєнь Є.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
03.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062 м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65
4. Код за ЄДРПОУ
00241206
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 400-0555, (044) 443-9333
6. Електронна поштова адреса
vizovi@kamet.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

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)

1
1

2
28.04.2017

3
252 701,8996

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
411 100

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
61,47

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 28.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальнi
збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КАМЕТ".
Предмет правочину: договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-14/2/17 від 21.03.2017 року щодо продажу
інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" (ПНВІФЗТ "ПАТРІОТ-1" та ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" (ПНВІФЗТ
"ПАТРІОТ-1" Товариству з обмеженою відповідальністю "КАМЕТ ОЙЛ".
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 252701, 8996 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 411100 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 61,47%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 87320.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 87316.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 87316.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом
акцiонерного товариства не передбаченi.

