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
(посада)

Чаіцький В.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61016 м. Харків, Озерянська, 106
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
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
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
https://electromashi
na.com.ua/pdf/osob
ovainfo/11.01.2019.
3. Повідомлення розміщено на сторінці
pdf
в мережі Інтернет 11.01.2019
(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)

1
1

2
11.01.2019

3
70 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

4
72 412

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
97

Адреса сторінки
власного веб-сайту,
на якій
розміщений
протокол
загальних зборів
акціонерів/засіданн
я наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6

Зміст інформації:
11.01.2019 року Наглядовою радою Товариства погоджено укладення договору постачання Товариству продукції,
кількість, комплектність та асортимент якої буде визначено у специфікаціях, на загальну суму 70 000 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними фінансової звiтностi за 2017 рiк (оскільки за 2018 рік ще не розрахована)
становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що поставлятиметься за цим договором, складає 97% від
вартостi активiв.
Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3, "проти" - немає.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом
Товариства не визначені.
Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з дати його
прийняття з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25%
вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною сукупною вартістю 500
000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) та придбання від
постачальників товарів (продукції, сировини).

