
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Дослiдно-
експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї" 

2. Код за ЄДРПОУ: 01128498 
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 94А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-99-66 (044) 246-95-95 
5. Електронна поштова адреса: avia20@avia20.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.avia20.com.ua 
7. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію): 
 Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.11.2016р. 
Повідомлення розміщено на сторінці www.avia20.com.ua в мережі Інтернет 07.11.2016 
8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідно-експериментальний завод 
№20 цивільної авіації», що відбулись 04 листопада 2016р.,  попередньо надана згода на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що 
стосуються господарської, операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства 
граничною сукупною вартістю не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів)  грн. 00 коп, 
зокрема, але не виключно:  
- значні правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.); кредитні 
правочини; депозитні правочини; правочини щодо забезпечення виконання кредитних та інших 
зобов`язань Товариства та/або  за третіх осіб.   
Надано повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення 

Товариством значних правочинів, згода на вчинення яких попередньо надана Загальними зборами 
акціонерів.  
Надано право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, згода на вчинення 

яких попередньо надана Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення 
Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів. 
 Вартість активів  ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 52 942 тис.грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів активів  ПАТ «Дослідно-експериментальний 
завод №20 цивільної авіації»  за даними останньої річної фінансової звітності становить 283.33%. 
Загальна кількість голосуючих акцій становить 911 552 889 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дослідно-
експериментальний завод №20 цивільної авіації», що відбулись 04 листопада 2016р., становить 
908 434 776 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували: «За» -  908 434 776 простих 
іменних акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій ПАТ «Дослідно-
експериментальний завод №20 цивільної авіації», зареєстрованих для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів;  «Проти» - 0   простих іменних акцій, що становить 0% від кількості 
голосуючих акцій ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», 
зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.      

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади:  

Голова правління              _________                               Пархомова І.В. 
                                                                   (підпис)              (ініціали та прізвище керівника) 

                                                                     М.П.                                      04.11.2016 рік  
                                                                                                                                (дата)  

http://www.avia20.com.ua
http://www.avia20.com.ua

