
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ 

ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" 

2. Код за ЄДРПОУ: 20043260 

3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 35 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94 

5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com 

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

інформації: http://imperial-tobacco.com.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст Повідомлення  
27 квітня 2018 року року рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №32 вiд 

27.04.2018 р.) прийнято рiшення  про попередне надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, які 

можуть вчинятися Товариством в особі Голови Правління протягом не більш як одного року з 

дня прийняття цього рішення на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за 

даними останньої річної фінансової звітності, а саме:  

договорів на продаж готової продукції, на залучення кредитних ресурсів, договорів про надання 

фінансових послуг, додаткових угод до договорів про залучення кредитних ресурсів, додаткових 

угод до договорів про надання фінансових послуг, у тому числі стосовно пролонгації терміну дії 

кредитних ліній, подовження строку дії договорів про залучення кредитних ресурсів, на 

закупівлю сировини, матеріалів та обладнання, за умови, що гранична вартість кожного таких 

правочинів не перевищує 15 200 000 000 (п'ятнадцять мільярдів двісті мільйонів) гривень або 

еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття 

рішення, а гранична сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 31 200 000 000 

(тридцять один мільярд двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій 

валюті у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення. 

Гранична сукупна вартість правочинів - 31 200 000, 00 тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6 095 111 тис.грн.  

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності - 511,88567%.  

Загальна кількість голосуючих акцій - 24 134 997 шт., кількість голосуючих акцій, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах -24 127 508 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "за" прийняття рішення - 24 127 508 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт. 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління    Воробйова Г.М.    30.04.2018 


