
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Генеральний директор Барладін О.В.

(дата)

03.05.2017М.П.

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 02660 Київ Попудкенка, 52

4. Код за ЄДРПОУ 23727615

5. Міжміський код та 
телефон, факс

(044) 2967171 5685332

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

iat@antex.kiev.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

03.05.2017

2. Повідомлення 
опубліковано у*

84 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

05.05.2017

(дата)

3. Повідомлення розміщено
 на сторінці

http://iat.kiev.ua/index.php?page_id=1
96&lang_id=3

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

05.05.2017

(дата)

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

29.04.2017 23727615© SMA



№
з/п

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Дата 
прийняття
 рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочинів
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності
(тис. грн)

1 52 3 4
1 262,0982229.04.201

7
11000 4196,9

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
29.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: річні загальні збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: послуги та продаж програмного
 забезпечення в сфері геоінформаційних технологій;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату 
прийняття рішення: ринкова вартість послуг, що будуть предметом правочину станом на дату 
прийняття рішення не визначалась та залежить від виду і обсягу послуг, які будуть предметом 
правочину на дату їх укладання;
Гранична сукупність вартості правочинів: 11000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4196,9 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
 останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 262,09822%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 100;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: немає.

Зміст інформації:

29.04.2017 23727615© SMA
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