Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Литовка Вiталiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, будинок 4
4. Код за ЄДРПОУ
00191224
5. Міжміський код та телефон, факс
+380612839135, +380612839324
6. Електронна поштова адреса
nikolay.zinchenko@metinvestholding.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№98 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

24.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.zaporozhcoke.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.05.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення 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

21.05.2018

37510900

8245623

454.92

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224) (надалi –
ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» або Товариство) прийнято рiшення (Протокол вiд 21.05.2018 р.) про надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв, в тому числi щодо яких є заiнтересованiсть, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх
предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться
Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими
Загальними зборами акцiонерiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину становить 37 510 900 000,00 грн., що є еквiвалентом 1 435 000 000 доларiв
США та визначена за курсом НБУ станом на 21.05.2018 року (26,14 UAH за 1 долар США).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 8 245 623 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 454,92 %.
Статутом акцiонерного товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 119 325 280 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 113 569 944
штуки простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 113 569 944 голоси; «ПРОТИ» – 0
голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
2

21.05.2018

19000000

8245623

230.43

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224) (надалi –
ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» або Товариство) прийнято рiшення (Протокол вiд 21.05.2018 р.) про надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв, щодо яких
Товариство придбаває вугiльну продукцiю за вiльними ринковими цiнами.

Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)
1

2

3

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)

4

5

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину становить 19 000 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 8 245 623 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 230,43 %.
Статутом акцiонерного товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 119 325 280 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 113 569 944
штуки простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 113 569 944 голоси; «ПРОТИ» – 0
голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

