Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№

106
(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)

(підпис)

Красовський Сергiй Гарiйович
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Донецька, 84320, м. Краматорськ, вулиця
Хабаровська, будинок 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01241384

5. Міжміський код та телефон, факс

(84320) (06264) 6-33-97, (06264) 6-29-11

6. Адреса електронної пошти

office@de.krm.net.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 "Агенство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України",
21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

http://www.donbasekskavaciya.dn.ua/
(адреса сторінки)

30.04.2019
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

1

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність
вартості 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)
5
52349,10
286,537877

2
3
4
1
26.04.2019
150000,00
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" (далi - Товариство) вiд
26.04.2019 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради та якi
будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення
правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 150000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому
погодженнi iз Правліням Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 150000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 52349,1 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 286,537877442 %.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 37 420 (тридцять сім тисяч
чотириста двадцять) голосів.
В зборах приймають участь акціонери, які володіють 37 420 (тридцятьма сьома тисячами чотириста двадцятьма) акціями (голосами) або 97, 91% від загальної кількості
акцій (голосів) та 99,34% від загальної кількості простих іменних акцій (голосів) ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 37420 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

