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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 6/39
(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).

Генеральний директор



Ліщук В.І.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акціонерне товариство "Чинбар"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	04073, м.Київ, м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00307856
5. Міжміський код та телефон, факс
	(044) 468-42-71, (044) 468-52-94
6. Адреса електронної пошти
	chinbar@i.kiev.ua
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://chinbar.pat.ua/emitents/reports
10.04.2020

(адреса сторінки)
(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
09.04.2020
350 000
34 556
1 012,8
Зміст інформації:
1. Попередньо схвалити правочини, що будуть укладені генеральним директором, протягом одного року з дати прийняття даного рішення. Такі правочини можуть бути укладені генеральним директором Товариства без додаткової згоди Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради (але - з наступним повідомленням про це Наглядової ради Товариства) та без обмеження строку/терміну дії правочинів, у тому числі: 
- за характером - кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки в т.ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори (угоди) про оренду земельних ділянок, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, в т.ч. поновлення договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо придбання земельних ділянок; угоди щодо розпорядження рухомим майном  - як основними, так  оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); створення господарських товариств та участь в їх статутному капіталі; договори відступлення права вимоги; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності, інші види правочинів, передбачені чинним законодавством України.
- за граничною вартістю - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а також в випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства; гранична сума угоди - 350 000 000 грн. 
2. надати генеральному директору Товариства строком на один рік з моменту прийняття даного рішення наступні повноваження:
- створювати філії та/або представництва Товариства;
- затверджувати положення про філію (представництво) Товариства;
- приймати рішення про  участь Товариства в інших господарських товариствах, у тому числі про створення таких товариств, учасником яких виступає Товариство;
- приймати рішення про участь Товариства в інших підприємствах, у тому числі про створення таких підприємств, учасником яких виступає Товариство.



