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Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
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
(посада)

Ковальчук О.М.
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

13.12.2017
М.П.
(дата)
Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
"СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
емітента
3. Місцезнаходження емітента

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

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон,
(057)733-30-58 731-50-66
факс
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.12.2017
(дата)

2. Повідомлення

239(2744) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.shaht.kharkov.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.12.2017

13.12.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Ринкова
вартість
майна або
Дата
Вартість активів емітента за даними
послуг, що
останньої річної фінансової звітності
№ з/п прийняття
є
рішення
(тис. грн)
предметом
правочину
(тис. грн)

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

1

2

3

4

5

1

12.12.2017

150000

1534247

9.776783

Зміст інформації:
12.12.2017 року Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) (Протокол № 12-2017 вiд 12.12.2017
року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» договору безвiдсоткової поворотної
фiнансової
допомоги
у
розмiрi
150
000
000,00
гривень
(далi
–
Правочин).
Iстотнi
умови
Правочину:
•предмет Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» надає безпроцентну поворотну фiнансову допомогу ПАТ «СВIТЛО
ШАХТАРЯ» в розмiрi 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень, 00 коп), термiном до 05.03.2018 р.;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 36511938) - є афiлiйованою особою
до Товариства (ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»), у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки
перебувають
пiд
спiльним
контролем
третьої
особи
–
кiнцевого
бенефiцiарного
власника;
•ринкова
вартiсть
майна,
що
є
предметом
Правочину:
150
000
000,00
гривень;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1 534 247 000,00 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9,776783%
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12.12.2017

150000

1534247

9.776783

Зміст інформації:
12.12.2017 року Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) (Протокол № 12-2017 вiд 12.12.2017
року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» договору безвiдсоткової
поворотної
фiнансової
допомоги
у
розмiрi
150
000
000,00
гривень
(далi
–
Правочин).
Iстотнi
умови
Правочину:
•предмет Правочину: ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» надає безпроцентну поворотну фiнансову допомогу ПАТ
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» в розмiрi 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень, 00 коп), термiном до 05.03.2018 р.;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця
Красноармiйська, будинок 1А, код за ЄДРПОУ 37014600)) - є афiлiйованою особою до Товариства (ПАТ «СВIТЛО
ШАХТАРЯ»), у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки перебувають пiд спiльним
контролем
третьої
особи
–
кiнцевого
бенефiцiарного
власника;
•ринкова
вартiсть
майна,
що
є
предметом
Правочину:
150
000
000,00
гривень;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1 534 247 000,00 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9,776783%

