Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Давиденко Андрiй Костянтинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40003, м. Суми, 2-га Залiзнична, 2
4. Код за ЄДРПОУ
00220477
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 25-13-71 (0542) 78-69-02
6. Електронна поштова адреса
urist@vniiaen.sumy.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

82 Вiдомостi НКЦПФР

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

vniiaen.sumy.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.05.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ 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)

1

2

3

4

5

1

27.04.2018

167700

40903.00

409.994

Зміст інформації:
27.04.2018 р. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного насособудування» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством
значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору № 2019 на створення i передачу науково-технiчної
продукцiї, робiт i послуг вiд 27.04.2018. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 167 700 000 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 40903000,00 грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства: 409,9 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 44 119 061 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 43 978 842 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 43 978 842 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0 шт.
iстотнi умови правочину, а саме: предмет правочину:створення i передача науково-технiчної продукцiї, робiт i послуг, Термiн дiї договору:
початок – 01 сiчня 2019 року, закiнчення - 31 грудня 2023 року.
Особою, заiнтересованою у вчиненнi правочину, є Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного й енергетичного
машинобудування «Насосенергомаш»,код ЕДРПОУ – 05785448, адреса: Україна, 40030, м. Суми пл. Привокзальна, 1. Ознакою
заiнтересованостi є - стороною правочину iз заiнтересованiстю буде виступати Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного й
енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» – юридична особа, в якiй посадова особа Публiчного акцiонерного товариства «Сумський
завод насосного й енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», а саме голова Наглядової ради Соколов Олег Анатолiйович, є членом
Наглядової ради ПАТ "ВНДIАЕН".

