Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Литовка Вiталiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

М.П.

(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
(061) 283-91-35 219-08-11
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

25.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№80 "Вiдомостi НКЦБФР"

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.zaporozhcoke.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2017
(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

24.04.2017

10638540.00

3829733.00

277.79

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 00191224)
(надалi – ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» або Товариство) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1
(одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 24 квiтня 2017 року;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»;
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – укладання Товариством правочинiв щодо надання або отримання послуг,
виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних
(включно щодо реалiзацiї залiзорудної сировини) i необоротних активiв, комiсiї, кредитiв, акредитивiв, позик, фiнансової допомоги, поруки
(гарантiї), застави та iнших правочинiв щодо забезпечення виконання зобов’язань;
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 10 638 540 тис. грн., що еквiвалентно 398 000 000 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ станом на
дату прийняття рiшення;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 року) – 3 829 733 тис.грн.;
Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) – 277,79.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 115 752 674 (станом на 18 квiтня 2017 року (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь у загальних зборах));
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 113 280 865;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 113 279 013;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0.
2

24.04.2017

12830040.00

3829733.00

335.01

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

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 00191224)
(надалi – ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» або Товариство) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 24 квiтня 2017 року;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»;
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – укладання Товариством правочинiв щодо закупiвлi Товариством сировини
за вiльними ринковими цiнами;
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 12 830 040 тис. грн., що еквiвалентно 408 000 000 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ станом на
дату прийняття рiшення;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 року) – 3 829 733 тис.грн.;
Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) – 335,01.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 115 752 674 (станом на 18 квiтня 2017 року (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь у загальних зборах));
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 113 280 865;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 113 279 013;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0.

