
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    Чаіцький В.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

24.04.2018 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 61016 м. Харків, Озерянська, 106 

4. Код за ЄДРПОУ 

 00214868 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0573737500, 0573737501 

6. Електронна поштова адреса 

 zavod@electromashina.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 78 Бюлетень " Відомості НКЦПФР"  24.04.2018 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

www.electromashin

a.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2018 

 (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 20.04.2018 500 000 72 412 690 

Зміст інформації: 

20.04.2018 року річними Загальними зборами ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення   товариством значних правочинів граничною сукупною вартістю 500 000  000 грн.,   а саме: 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів 

(продукції, сировини, тощо); 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізацію товарного ряду продукції товариства; 

-будь-яких договорів (контрактів , угод) на придбання устаткування, його модернізацію, 

дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості; 

-кредитних угод та договорів позики, а також угод (договорів, пов'язаніих з пролонгацією термінів діючих кредитних 

угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської 

гарантії тощо; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) застави майна товариства кредиторами та/або поручительства за третіх осіб; 

-угод про надання та отримання фінансової допомоги. 

Вартість активів товариства  за даними фінансової звітності  за 2017 рік становить 72412 тис. грн.,  співвідношення 

граничної сукупної вартості  правочинів до вартості активів складає 690%. 

Загальна кількість  акцій становить 29368233 штуки, загальна кількість  голосуючих акцій становить 26514809 штук, 

для участі у зборах зареєстровані  акціонери, які володіють  у сукупності   25808482   голосуючими акціями,  "за" 

проголосували  акціонери, які володіють 25808482  голосуючими акціями , "проти" - 0. 

  

 

 


