Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
16.07.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 203/07
(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
(посада)

Міколюк Оксана Василівна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРIОКОМ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, Київ, Глибочицька, 17 літ. Д
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30635929
5. Міжміський код та телефон, факс: 0444289898 0444289800
6. Адреса електронної пошти: info@priocom.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 здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
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): , , ,
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку

15.07.2021 р. SMA 30635929

http://https://priocom.com/uk/about/corporategovernance/investor/info2/
(URL-адреса веб-сайту)

16.07.2021
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Співвідношення
Вартість активів граничної сукупної
емітента за
вартості правочинів до
Гранична сукупна
даними останньої
вартості активів
вартість правочинів
річної фінансової емітента за даними
(тис. грн)
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)

N
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

15.07.2021

6061

54609

11,0989

Зміст інформації:
Дата прийняття Наглядовою радою рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів: 15.07.2021;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: згода на вчинення
Товариством значного правочину вартість якого становить 11,0989 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: на укладення Генеральним
директором Міколюк О.В. від імені Товариства договору на Закупівлю UA-2021-06-17-002390-c ?
01883a5219ae4b5fab34ff8697361c06 «Послуги технічної підтримки “Microsoft Premier Support
Services”Technical support services “Microsoft Premier Support Services”» згідно проєкту договору,
зазначеному у Додатку №5 до тендерної документації, з акціонерним товариством “Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України” у разі перемоги у зазначеній вище закупівлі граничною
сукупною вартістю правочину: 6061 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 54609 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,0989%;
Загальна кількість членів Наглядової ради: 3
Кількість голосуючих членів, що присутні на засіданні ; 3
Кількість голосуючих членів, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 ;
Кількість голосуючих членів, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
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