Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Завiдуючий юридичним
бюро (довiренiсть № 281
вiд 04.05.2018)

Денисенко Роман Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.11.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного
та енергетичного насособудування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне 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

12.11.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vniiaen.sumy.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

13.11.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
останньої річної
вартості активів
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

09.11.2018

28688.89540

40903.00

70.14

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

Зміст інформації:
09.11.2018 р. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 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 , а саме укладення Договору оренди земельної дiлянки загальною площею 4,1933 га (кадастровий номер
5910136600:06:007:0001 та кадастровий номер 5910136600:06:007:0005). Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину 28688895,40 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:70,14 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 44119061, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах 43877497,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 43797777 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення 0. Вiдповiдно до п. 20.1.1 Статуту Товариства Незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
2

09.11.2018

9287.062

40903.00

22.7

Зміст інформації:
09.11.2018 р. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 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 , а саме -укладення Договору № 3 про внесення змiн до Договору оренди нерухомого майна № 5771 вiд 15 вересня 2009

Дата
№ з/п прийняття
рішення

1

2

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

3

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
останньої річної
вартості активів
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

року (щодо продовження строку дiї договору на 10 рокiв). Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину
9287062 ,00 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:22,7 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 44119061, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 43877497,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 43877497, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення 0. Вiдповiдно до п. 20.1.1 Статуту Товариства Незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
3

09.11.2018

5286.610

40903.00

12.9

Зміст інформації:
09.11.2018 р. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 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 , а саме -укладення Договору № 4 про внесення змiн до Договору оренди iндивiдуально визначеного майна № 5772 вiд 15
вересня 2009 року (щодо продовження строку дiї договору на 10 рокiв). Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину5286610,00 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 40 903 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства:12,9 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 44119061 загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 43877497,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 43877497 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення 0. Вiдповiдно до п. 20.1.1 Статуту Товариства Незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.

