Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-40-00, (044) 201-40-09
5. Електронна поштова адреса: office@suninterbrew.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://www.suninbev.com.ua/special_information_notification
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Наглядова рада Товариства 12.02.2017 р. прийняла рішення про надання згоди на вчинення
значного правочину Товариством, а саме: надання згоди на укладення з Інбев Белджіум НВ/СА
Договору на імпорт та розповсюдження товару (пива) з граничною вартістю до 20 000 000 (
двадцяти мільйонів) Євро. Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального
директора Товариства на укладення, підписання з Інбев Белджіум НВ/СА Договору на імпорт та
розповсюдження товару (пива) з граничною вартістю до 20 000 000 (двадцяти мільйонів) Євро
та будь-яких інших необхідних документів, та самостійно визначати всі інші умови цих
документів.
Предмет правочину: Договір на імпорт та розповсюдження товару (пива).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства: 20 000 000 Євро, що становить 571 000 тис.грн. у перерахунку по курсу НБУ на
дату прийняття рішення.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 747 888 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20,8 %.
Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у зборах та кількості голосуючих акцій, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рішення не надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою
Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. В.о. Генерального директора
Хренов Д.Ю.
12.04.2017

