
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління    Демчук В.Ю. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРУПА НАДРА" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 04114, м.Київ, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 32347333 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +380444269797, +380444269888 

6. Адреса електронної пошти: 

 office@nadragroup.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://nadragroup.com/ua/about/inform

ation 29.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 28.04.2021 15 000 000 1 819 500 824,402308 

Зміст інформації: 

Рiшенням № 28/04/2021 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ГРУПА НАДРА" вiд 28.04.2020 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення 

Єдиним акцiонером, що одноособово володiє 100% акцiй Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис. грн): 

15000000,00. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 1819500,00. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 824,402308%. Характер правочинiв: договори купiвлi-продажу основних засобiв, 

договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, оборотних та необоротних активiв, нематерiальних активiв, договори про 

надання послуг (виконання робiт), договори купiвлi-продажу, договори поставки, в тому числi якi можуть укладатися 

за 

результатами проведення процедур закупiвлi за державнi кошти, кредитнi договори, договори застави та iпотечнi 

договори, договори поруки, додатковi угоди (додатковi договори), якi можуть укладатися Товариством до вже 

укладених договорiв, а також - будь-якi iншi договори гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв або декiлькох 

пов'язаних договорiв може становити до 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) грн.; в тому числi, також: одержання 

Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй та/або одержання будь-яких iнших 

банкiвських 

продуктiв/послуг банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або 

укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 

забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення 

права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на 

вчинення яких рiшенням Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй Товариства надана попередня згода, 

не може перевищувати 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на 

виконання 

даного рiшення, прийнятого Єдиним акцiонером, що одноособово володiє 100% акцiй Товариства, надавати 

Товариству 

погодження чи вiдмову вiд погодження конкретних правочинiв, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий 

орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та 

внутрiшнiми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного 

правочину, в тому числi i тих правочинiв, попереднє погодження на вчинення яких надане акцiонерами. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй: 200 акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 

200 

акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 200 акцiй, "проти" - 0 

акцiй. 

 


