Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
В. о. Генерального директора
(посада)

Хренов Д.Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

02.02.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Код за ЄДРПОУ
30965655
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 (44) 201-40-00, +380 (44) 201-40-09
6. Електронна поштова адреса
office@ab-inbev.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
01.02.2018

3
650 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
2 747 888

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
23,65

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про про надання згоди на вчинення значного правочину: 01.02.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова
рада.
Предмет правочину: укладення з Публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" Додаткової угоди №6 до Умов
кредитування №11465293000 від "03" жовтня 2014 року до Генерального договору про кредитування №1 від "03"
жовтня 2014 року, щодо збільшення дозволеної суми траншу до 650000000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 650000,00
тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2747888 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 23,65%.
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах,
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, не зазначається, тому що рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято наглядовою радою.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством статутом
акціонерного товариства не передбачені.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного правочину було
прийнято наглядовою радою ПАТ "САН ІнБев Україна" (протокол від 01.02.2018р.). Наглядовою радою ПАТ "САН
ІнБев Україна" (протокол від 01.02.2018р.) було прийнято рішення надати повноваження виконуючому обов'язки
Генерального директора ПАТ "САН ІнБев Україна" на укладення, підписання з Публічним акціонерним товариством
"УкрСиббапк" Додаткової угоди №6 до Умов кредитування №11465293000 від "03" жовтня 2014 року до Генерального
договору про кредитування №1 від "03" жовтня 2014 року, щодо збільшення дозволеної суми траншу до 650 000 000
(шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень, та будь-яких інших необхідних документів, та самостійно визначити всі інші
умови цих документів.

