
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Коробко Володимир Юрiйович 

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

  
М.П. 

 

04.05.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

16610, м. Нiжин Чернiгiвської областi, вул. Шевченка, 109/1 

4. Код за ЄДРПОУ 

14311643 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(04631) 55006 (04631) 31870 

6. Електронна поштова адреса 

info@selmash.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.selmash.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості 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 26.04.2018 200000 41764 478.88 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв (рiчними) 26.04.2018 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення рiчними Загальними зборами акцiонерiв, а саме, щодо: 

правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесення змiн до умов: договорiв про надання або отримання фiнансових 

позик; кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами; договорiв придбання та вiдчуження 

обладнання; договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; договорiв оренди нерухомого майна; 

договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг, виконання пiдрядних робiт, тощо; правочинiв пов’язаних з 

укладенням мирових угод; договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 

(договорiв) - 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 41764тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -478,88%.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 45086733 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах - 45086733 шт., кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 45 086 733, (100% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах, що складає 99,99% вiд загальної кiлькостi акцiй), "проти" - 0 акцiй 

 


