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Особлива інформація «Відомості про прийняття рішення про 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
(посада)

Ковальчук О.М
(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 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)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Ринкова
вартість
майна або
Дата
Вартість активів емітента за
№
послуг, що
прийняття
даними останньої річної
з/п
є
рішення
фінансової звітності (тис. грн)
предметом
правочину
(тис. грн)
1
1

2

3

21.04.2018 528969

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

4
1530073

5
34.5715

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. (Протокол загальних зборiв
вiд 21.04.2018 р.) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
Схвалити договiр поставки № КГ/138-15П вiд 27 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37041854,
мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 969 303,55 гривень
(п’ятсот двадцять вiсiм мiльйонiв дев’ятсот шiстдесят дев’ять тисяч триста три гривнi 55 копiйок) та
дiї представника Товариства щодо його укладання на пiдписання.
Вартiсть майна, що є предметом правочину – 528 969 303,55 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої Рiчної фiнансової звiтностi – 1 530 073 000,00 грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними
останньої Рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 34,5715 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 327 650 090 шт. акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 315 344 152 шт. акцiй
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:
- «за» прийняття рiшення – 205 322 831 шт.
- «проти» прийняття рiшення – 109 366 846 шт.
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21.04.2018 528773

1530073

34.5587
Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 21.04.2018 р. (Протокол загальних зборiв
вiд 21.04.2018 р.) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
Схвалити договiр поставки № 10-13п вiд 15 сiчня 2013 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39884339, мiсцезнаходження: 01015, м.
Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 773 253,88 гривень (п’ятсот двадцять вiсiм
мiльйонiв сiмсот сiмдесят три тисячi двiстi п’ятдесят три гривнi 88 копiйок) та дiї представника
Товариства щодо його укладання на пiдписання.

Ринкова
вартість
майна або
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Вартість активів емітента за
№
послуг, що
прийняття
даними останньої річної
з/п
є
рішення
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4

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

5

Вартiсть майна, що є предметом правочину - 528 773 253,88 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої Рiчної фiнансової звiтностi – 1 530 073 000,00 грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними
останньої Рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 34,5587 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 327 650 090 шт. акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 315 344 152 шт. акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:
- «за» прийняття рiшення – 205 322 831 шт.
- «проти» прийняття рiшення – 109 366 846 шт.

