
                                Додаток 5 
                                 до Положення про розкриття інформації емітентами  
                                 цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів 
(тис. грн.) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за даними 
останньої річної фінансової 

звітності 
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 29.01.2021 2000000.000 41809.000 4783.6590200000 

Зміст інформації 

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерного товариства рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів 29.01.2021 року (Протокол №25 від 08.02.2021р.). 
Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: 
 - одержання Товариством кредитів/позик (прийнятгя грошових зобов'язань), гарантій/ акредитивів та/або 
одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банку Аваль", 
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний", Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк" 
Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк", Акціонерне товариство "Мегабанк" та інших банківських 
установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; 
 - передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів 
забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-
яких третіх осіб; 
-  участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або 
Товариством; 
-  укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів,робіт,послуг),що виробляється 
іншими підприємствами та/або Товариством;  
- укладення договорів купівлі- продажу нерухомого майна, основних засобів,матеріальних та нематеріальних 
активів; 
- надання поруки Товариства за будь-яких Третіх осіб. 
 
Гранична сукупна вартість правочинiв - 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 
 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - : 41 809 000 (сорок один мільйон 
вісімсот дев'ять тисяч) грн. 
 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) - 4783,659 %. 
 
Загальна кількість голосуючих акцій - 19 479 115 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 18 378 473 шт.,  кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"  прийняття рішення - 
18378473 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 


