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)

26.11.2018
(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. Ідентифікаційний код юридичної особи
30965655
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 (44) 201-40-00, +380 (44) 201-40-00
6. Електронна поштова адреса
office.ukraine@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)
http://www.suninbe
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
v.com.ua
(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
23.11.2018

3
505 635,89681

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

4
3 022 644

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
16,73

Адреса сторінки
власного веб-сайту,
на якій
розміщений
протокол
загальних зборів
акціонерів/засіданн
я наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6
https://suninbev.com.
ua/special_informatio
n_notification

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23.11.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова
рада.
Предмет правочину: надати згоду на укладення з Приватним акціонерним товариством "Ветропак Гостомельський
Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору поставки № 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про
збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот
п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн 81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн
(вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок дев'ять грн 47 коп.). Надати повноваження
виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним
товариством "Ветропак Гостомельський Склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888) Додаткової угоди до Договору поставки
№ 01/04/2018 від 01.04.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості товару, який постачається за цим
Договором, до 505 635 896,81 грн (п'ятсот п'ять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн
81 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) 84 272 649,47 грн (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот сорок
дев'ять грн 47 коп.), та будь-яких інших необхідних документів, що пов'язані з виконанням таких змін і доповнень, а
також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного Договору, що будуть укладені в майбутньому.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 505635,89681
тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3022644,00 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,73%.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 5.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 3.
Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення: 3.
Кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішення:0.
На засіданні наглядової ради ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (протокол № 8-18 від 23.11.2018р.) були присутні три
члени наглядової ради з п'яти, необхідний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був наявний.
Наглядова рада правоможна приймати такі рішення.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони
визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол
засідання наглядової ради, на якому було прийняте рішення про надання згоди на вчинення значного правочину
(протокол № 8-18 від 23.11.2018р.): https://suninbev.com.ua/special_information_notification

