
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" 

 

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента  

ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи  

05509659 

3. Місцезнаходження  

08700 Обухів Київсбка, 130 

4. Міжміський код, телефон та факс  

0457276300 0457276300 

5. Електронна поштова адреса  

office@papir.kiev.ua 

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

інформації  

www.papir.kiev.ua 

7. 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  

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

II. Текст повідомлення  
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.11.2018; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПрАТ "Київський 

картонно-паперовий комбінат"; 

Предмет правочину: Надання згоди на отримання траншу кредиту по Кредитному договору від 

12.07.2018 з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку; 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: 475 515 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 326 130 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,29634%; 

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, що приймали участь у заочному голосування: 6. 

Кількість голосів, що проголосували  "за" прийняття рішення: 6. Кількість голосів, що 

проголосували "проти"  прийняття рішення: 0. Рішення прийнято одноголосно (Протокол №158 

засідання наглядової ради ПрАТ "Київський КПК" від 27.11.2018р.). Наглядова рада правомочна 

приймати такі рішення  відповідно п.16.3 Статуту товариства.     

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 

законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: Статутом товариства не 

передбачені додаткові критерії. 

 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.11.2018; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК"; 

Предмет правочину: Наданя згоди на укладання Договору про внесення змін до Договору   застави 

рухомого майна від 19.07.2018 з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як забезпечення 

по Кредитному договору від 12.07.2018 ; 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: 413669 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3326130 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,43695%; 

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, що приймали участь у заочному голосування : 

6. Кількість голосів, що проголосували  "за" прийняття рішення: 6. Кількість голосів, що 

проголосували "проти"  прийняття рішення: 0. Рішення прийнято одноголосно (Протокол №158 



засідання наглядової ради ПрАТ "Київський КПК" від 27.11.2018р.). Наглядова рада правомочна 

приймати такі рішення  відповідно п.16.3 Статуту товариства.     

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 

законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: Статутом товариства не 

передбачені додаткові критерії. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

Генеральний директор 

 

 

 

Баско В.О. 

   

    
28.11.2018 

(дата)  

 


