Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).

Голова правлiння
(посада)

Безкоровайний Костянтин
Сергiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69081, Запорiзька, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, буд.
240
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00193097
5. Міжміський код та телефон, факс: (0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Адреса електронної пошти: vtormet@vtormet.zp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового
ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку

22.04.2019 р. SMA 00193097

http://vtormet.zp.ua
(адреса сторінки)

22.04.2019
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

N
з/п

Співвідношення
ринкової вартості
Вартість
майна або
активів
Ринкова
послуг, що є
емітента за
вартість майна
предметом
даними
Дата прийняття або послуг, що є
правочину, до
останньої
рішення
предметом
вартості активів
річної
правочину
емітента за
фінансової
(тис. грн)
даними останньої
звітності
річної фінансової
(тис. грн)
звітності
(у відсотках)

Адреса сторінки
власного вебсайту, на якій
розміщений
протокол
загальних зборів
акціонерів/засіда
ння наглядової
ради, на
яких/якому
прийняте
рішення

1

2

3

4

5

6

1

22.04.2019

135949

138573

98,10641

http://vtormet.zp.u
a

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 22.04.2019;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Чергові Загальні збори акіонерів
ПАТ ;
Предмет правочину: Зміни до Іпотечного договору № 4 від 21.07.2017;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства: 135949 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 138573 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,10641%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 750 077;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 750 077;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 750 077;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0;
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