
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента:    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
                                                          «НПО ДНІПРОПРЕС»
Організаційно - правова форма емітента:  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ: 24991515
Місцезнаходження емітента: 49000 Україна, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 139
Міжміський код та телефон, факс:  (056) 740-62-10
Електронна поштова адреса: m.gricenko@dnepropress.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: dnepropress.net
Вид інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення
            24 квітня 2018 року  черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «НПО 
ДНІПРОПРЕС»   прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів,а саме:попередньо  надати згоду Товариству вчиняти  значні правочини з іншими 
суб’єктами  господарювання  протягом не більше як одного року з дати прийняття цього 
рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого 
правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності,а саме:
кредитні правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в 
тому числі майнова та фінансова порука, в тому числі за третіх осіб. При цьому сукупна 
вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 135 899 000,00  грн. (сто тридцять п’ять 
мільйонів вісімсот девяносто дев’ять тисяч гривень) або ії еквівалент в іноземній валюті за 
офіційним курсом  Національного банку України,що діятиме на дату вчинення відповідного 
правочину, при обов’язковому попередньому погодженні з Наглядовою радою товариства. 
Вартість активів  ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 135 899 000,00  грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 100%.
Загальна кількість голосуючих акцій складає 506 шт., кількість голосуючих  акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів становить 506 шт.,кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 506 шт., кількість голосуючих
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.
правочини поставки (купівлі-продажу) товарів, продукції, послуг. При цьому сукупна 
вартість вказаних правочинів, не повинна перевищувати  679 495 000,00 грн. , або ії еквівалент
в іноземній валюті за офіційним курсом  Національного банку України,що діятиме на дату 
вчинення відповідного правочину, при обов’язковому попередньому погодженні з 
Наглядовою радою товариства. Вартість активів  ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» за даними 
останньої річної фінансової звітності складає 135 899 000,00  грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності складає 500%.
Загальна кількість голосуючих акцій складає 506 шт., кількість голосуючих  акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів становить 506 шт.,кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 506 шт., кількість голосуючих
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                             Вулих А.Ю.
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