
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

09.12.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 621/11 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Генеральний директор    Остапченко О.Ю.  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25112243 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 503-10-41, (044) 502-64-66 

6. Адреса електронної пошти 

 cheremisova@konti.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  09.12.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



 

 

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 06.12.2019 2 700 000 2 455 070 109,98 

Зміст інформації: 

 06.12.2019 р. загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06.12.2019 р.) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством у період з 06.12.2019 р. по 06.12.2020 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: 

правочини, направлені на укладення, зміни/доповнення до плану реструктуризації, кредитних договорів, додаткових 

договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до  всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які 

укладені Товариством, щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження), а також внесення будь-яких інших 

змін до зазначених угод (договорів) гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 2 700 000 000  

грн., в яких виникне необхідність.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -   2 455 

070 000 грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності - 109,98 %.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 4864463, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення - 4864463 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 

прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, 

рiшення було прийнято одностайно. 

2 06.12.2019 1 400 000 2 455 070 57,02 

Зміст інформації: 

06.12.2019 р. загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06.12.2019 р.) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством у період з 06.12.2019 р. по 06.12.2020 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: 

правочини, направлені на   укладання будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень 

до всіх існуючих на дату зборів, а також виведення з під застави/іпотеки та припинення застави/іпотеки), пов'язаних з 

наданням Товариством забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне 

необхідність, гранічна сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 400 000 000 грн. Вартість активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності -   2 455 070 000 грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості 

правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 57,02 %.  Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв - 4864463, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864463 (89,99%), 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно. 

 


