
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

09.12.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 619/11 
(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 надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій 

розміщений 

протокол 

загальних зборів 

акціонерів/засіданн

я наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06.12.2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 37  від 26.06.2019 року з АТ "Укрексімбанк" про продовження строку дії кредитного договору  та зміну 

строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках) 16,39%. 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. 

На вчинення даного правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 

53 від 26.12.2018 р.). Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

 

2 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 35  від 27.12.2019 року з АТ "Укрексімбанк" про продовження строку дії кредитного договору  та зміну 

строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках) 16,39%. 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. 

На вчинення даного правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 

53 від 26.12.2018 р.). Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

3 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 34  від 25.04.2018 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 



 

 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 52 від 20.04.2018 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

4 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 33  від 26.09.2017 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 51 від 15.09.2017 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

5 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 32  від 02.06.2017 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 50 від 20.04.2017 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

6 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 31  від 24.03.2017 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 49 від 02.12.2016 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

7 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 



 

 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 30  від 28.12.2016 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 49 від 02.12.2016 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

8 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 29  від 29.09.2016 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 48 від 20.04.2016 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

9 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 28  від 06.07.2016 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 48 від 20.04.2016 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

10 06.12.2019 402 367 2 455 070 16,39  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Кредитного договору  №151109К23 від 17.06.2009 

року № 27  від 27.04.2016 року з АТ "Укрексімбанк" про зміну строків сплати процентів та кредиту. Вартiсть 

предмету значного правочину - 402 367 401,01  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,39%. 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. На вчинення даного 

правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду (протокол № 48 від 20.04.2016 р.). 

Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

11 06.12.2019 850 000 2 455 070 34,22  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Генеральної кредитної угоди  №151109N3 від 

14.05.2009 року № 33  від 27.12.2018 року з АТ "Укрексімбанк" про продовження строку Генеральної кредитоної 

угоди та зміну ліміту кредитування. Вартiсть предмету значного правочину - 850 000 000  грн. Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках) 34,22%. 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. На вчинення даного правочину загальними зборами акціонерів Товариства було 

надано попередню згоду (протокол № 53 від 26.12.2018 р.). Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу 

кредитора.  

12 06.12.2019 650 792 2 455 070 26,51  

Зміст інформації: 

06.12.2019 року загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті"" 

прийнято рiшення (протокол № 56 вiд 06 грудня 2019 р.) про подальше схвалення значного правочину вчиненого 

Товариством: предмет  значного правочину - додаткова угода  до Договору застави  №151109Z53 від 25.05.2009 року 

№ 12 від 28.12.2018 року з АТ "Укрексімбанк" про продовження строку дії Кредитної угоди та зміну ліміту 

кредитування. Вартiсть предмету значного правочину - 650 791 565,00  грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi:   2 455 070 000,00  грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 

що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 

26,51%. 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. На вчинення даного правочину загальними зборами акціонерів Товариства було надано попередню згоду 

(протокол № 53 від 26.12.2018 р.). Подальше схвалення правочину відбувається на вимогу кредитора.  

 


