
https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/112110/show 

Особлива інформація «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів» 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова правлiння       Ковальчук О.М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

24.04.2018 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
61001 м.Харкiв вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6 

4. Код за ЄДРПОУ 00165712 

5. Міжміський код та 

телефон, факс 
(057)733-30-58 731-50-66 

6. Електронна поштова 

адреса  

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення №79(2832) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 25.04.2018 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.shaht.kharkov.ua в мережі Інтернет 24.04.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 
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Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.04.2018 5622590 1530073 367.472 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р.(Протокол загальних зборiв 

вiд 21.04.2018 р.) прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

надати попередню згоду на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi 

протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства наступних значних 

правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, та предметом яких є: 

- продаж гiрничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартiстю не бiльше  

2 000 000 000,00 (два мiльярда) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 

- надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної 

фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими 

правочинами одночасно не бiльше 50 000 000 (п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї 

суми у гривнi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату прийняття 

рiшення (21.04.2018 р.) – 1 311 295 000,00 грн., або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, 

визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї 

DTEK B.V. або iншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником 

акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до Перелiку активiв DTEK B.V. або Перелiку 

контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.; 

- отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної 

процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму 

неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 50 000 000 (п’ятдесяти 

мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у гривнi, визначеного за офiцiйним курсом 

Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення (21.04.2018 р.) – 1 311 295 000,00 грн., або 

еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку 

України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких 

DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi 

включенi до Перелiку активiв DTEK B.V. або Перелiку контрольованих активiв DTEK B.V., 

затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;  

- вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всiх таких 

правочинiв не бiльше 1 000 000 000,00 (одного мiльярда) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв-5 622 590 000,00 грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої Рiчної фiнансової звiтностi - 

1 530 073 000,00 грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними 

останньої Рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 367,4720 % 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 327 650 090 шт. акцiй. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 315 344 152 шт. акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: 

- «за» прийняття рiшення – 205 323 881 шт. 

- «проти» прийняття рiшення – 109 460 846 шт. 

 


