
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

 Інформації, що розкрита відповідно до вимог  

Положення про розкриття інформації емітентами  

цінних паперів 

Голова 

Правлiння 
      

Андрiєвський Олександр Валерiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                         
27.12.2017 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
69014 м.Запорiжжя Харчова, 3 

4. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ емітента 
00373847 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11; 287-20-57 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
info@zmgk.zp.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.12.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано* у 246(2751) Вiдомостi НКЦПФР 

  

27.12.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці zmgk.com.ua 
в мережі 

Інтернет 
27.12.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 
* Зазначається при поданні до Комісії 



1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів 

(тис. грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості 

правочинів до вартості 

активів емітента за даними 

останньої річної фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.12.2017 5500000.000 469328.000 1171.8883200000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" (далi - Товариство), якi вiдбулись 21.12.2017 року, прийнято рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi 

можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня 

проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних 

господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 

звiтностi за 2016 рiк, а саме: 

- правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним 

послуг третiм особам; 

- правочинiв по розпорядженню основними засобами Товариства, що вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна 

(передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством об'єктiв нерухомого майн; 

- правочинiв по розпорядженню основними засобами Товариства, що не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна 

(передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих; 

- правочинiв по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, 

матерiали, енергоресурси та iншого майна (в тому числi цiнних паперiв); 

- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори); 

- правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за укладеними 

договорами (договори застави, поруки); 

- правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про 

переведення боргу, про вiдступлення права вимоги); 

- правочинiв, направлених на придбання робiт та/чи послуг, виконавцями яких є третi особи. 

Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв становить - 5 500 000 000,00 гривень (п'ять мiльярдiв п'ятсот мiльйонiв 

гривень 00 копiйок). 

За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк вартiсть активiв емiтента становлять - 469 

328 000 гривень (чотириста шiстдесят дев'ять мiльйонiв триста двадцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок). 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 1171,88%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 10 619 742 шт., кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 10 619 587 шт.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 10 619 587 шт.;  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт. 

 

 

 


