
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації  

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» 

ПрАТ «Київський КПК» 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство “Київський картонно-паперовий 

комбінат” 

1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659. 

1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130 . 

1.5.Міжміський  код, телефон та факс емітента –  міжміський код -(04572), телефон – 76-300, факс – 76-

540. 

1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua. 

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

інформації – www. papir.kiev.ua. 

1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про  
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2  
розділу ІІІ цього Положення 
. 

 

2. Текст повідомлення 

 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.10.2017.  

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК". 

Предмет правочину - нададння згоди на укладання з ПАТ "Креді Агріколь Банк" Додаткових угод до 

Договорів про надання банківських послуг і Договорів застави, Договору банківських послуг по 

фінансуванню прибання технологічного обладнання і Договору застави. Генеральний ліміт кредитної 

лінії становить 210 000 тис. грн.  

Ринкова вартість надання банківських послуг, які є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства і становить 210 000 тис. грн.  

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 778 355 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості банківських послуг, які є предметом правочину, до вартості активів 

товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 7,56%.  

Наглядова рада у складі 6 осіб проголосувала "за" прийняття рішення щодо погодження на укладання з 

ПАТ "Креді Агріколь Банк" Додаткових угод до Договорів про надання банківських послуг і Договорів 

застави, Договору банківських послуг по фінансуванню прибання технологічного обладнання і 

Договору застави з генеральним лімітом кредитної лінії 210 000 тис. грн.  

Так як співвідношення вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) становить 7,56%, то прийняття рішення по даному питанню 

відноситься до компетенції Наглядової ради. 

 

3. Підпис  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

Генеральний директор        В.О.Баско  

 

 


