Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"УКРПРОМЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

30358542

3. Місцезнаходження

61050, мiсто Харкiв, Вiйськова, буд. 37

4. Міжміський код, телефон та факс

(057) 717-75-12 (057) 719-45-25

5. Електронна поштова адреса

alla@upe.kh.ua

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

http://www.upe.kh.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
07.04.2017 року АКЦIОНЕР ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЕНЕРГО" (яке складається з однiєї
особи, надалi – Товариство) – Соловей Олег Iванович, який володiє 1000 (Одна тисяча)
акцiями (голосами), що складає 100% статутного капiталу Товариства, вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства», одноосiбно прийняв рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень
на вчинення таких правочинiв.
Акцiонером одноособово було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi мають наступний характер:проектнi та монтажнi договори,
договори купiвлi - продажу технiки, матерiалiв, обладнання та iншої продукцiї, програмного
забезпечення, з придбання та вiдчуження майна Товариства, правочини з виконання робiт та
надання послуг, кредитнi договори, договори позики, фiнансової допомоги, правочини щодо
передання майна в оренду, безоплатне користування, купiвлi-продажу нерухомого та
рухомого майна.
Гранична сукупна вартiсть зазначених значних правочинiв визначена у розмiрi – 900 000
000,00 грн. (дев’ятсот мiльойнiв гривень).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) –
6382 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за
даними останнтої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 14102,1623%.
Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надано Генеральному директору
Товариства.
Рiшення №1/17 вiд 07.04.2017 року було прийнято акцiонером одноособово.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади
Генеральний директор

Соловей Олег Iванович
(підпис
)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

07.04.2017
(дата)

