Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
13.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 266
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Голова Правління

Ткаченко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04107 м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
35917889
5. Міжміський код та телефон, факс
044 585 42 42, 044 481 00 99
6. Адреса електронної пошти
legal_dep@settlement.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://settlement.co
m.ua/pro-bank/discl
osure.html

13.01.2020

(адреса сторінки)

(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
13.01.2020

3
20 000 000

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

4
304 828,927

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
65,61

Адреса сторінки
власного веб-сайту,
на якій
розміщений
протокол
загальних зборів
акціонерів/засіданн
я наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6
https://settlement.com
.ua/pro-bank/disclosu
re.html

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 13.01.2020 року.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення: Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий
центр".
Предмет правочинiв:
1.1. Правочини щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з
терміном погашення таких облігацій не пізніше 7-ми років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до
погашення таких облігацій - гранична сукупна ринкова вартість 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна
вартість таких облігацій в портфелі ПАТ "Розрахунковий центр" станом на кінець кожного операційного дня не
повинна перевищувати суму у 175 млн. (сто сімдесят п'ять мільйонів) грн.
1.2. Правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, зазначених у підпункті 1.1, в межах
граничної сукупної ринкової вартості та інших, затверджених у підпункті 1.1, умов, а також правочини, пов'язані з їх
виконанням та розірванням.
Вчинення правочинiв має здiйснюватися на умовах "поставка проти оплати".
Гранична сукупна ринкова вартiсть правочинiв - 20 млрд.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2018 р.): 304828,927 тис.
грн. (станом на 13.01.2020 фінансова звітність за 2019 рік не складена).
Спiввiдношення ринкової вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) - 65.61 %.
Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 7; кiлькiсть членiв (голосiв), що прийняли участь у голосуваннi - 6;
кiлькiсть членiв (голосiв), що проголосували "за" - 6, "проти" - 0 прийняття рiшення.

