Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 01416760
3. Місцезнаходження: 49005, м. Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46
5. Електронна поштова адреса: ma@metauto.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.ma.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ “ППКI “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 17 квiтня 2018 року прийнято рiшення (протокол
№24 вiд 17.04.2018р.) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш
як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме кредитнi угоди з отримання банкiвських кредитiв в одному
або декiлькох банках, а також iншi угоди, пов’язанi з отримання кредиту, договори iпотеки/застави, щодо передачi в
iпотеку/заставу майна, належного ПрАТ “ППКI “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, з метою забезпечення власних
зобов‘язань, та/або зобов‘язань третiх осiб; договiр(ори) iпотеки, щодо передачi в iпотеку банку нерухомого майна, що
належить ПрАТ “ППКI “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” на правi приватної власностi, з метою забезпечення власних
зобов‘язань та/або зобов‘язань третiх осiб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування.
Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 200 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 10 052 тис. гривень. Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1989.65 вiдсотка. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 927 472 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах - 1 926 002 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 926 002 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

Швайко Юрiй Миколайович, 18.04.2018р.

