Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
16.02.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(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).
Генеральний директор
(посада)

Москаленко С.П.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ
ЗАВОД
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51917, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Аношкiна 179
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
31980517
5. Міжміський код та телефон, факс:
0569584525, 0569584525
6. Адреса електронної пошти:
dzmu@dzmu.dp.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
www.dzmu.dp.ua
веб-сайті учасника фондового ринку
(URL-адреса веб-сайту)
Відомості про винесення ухвали про введення процедури санації

№ з/п
1
1

Дата постановлення
судом ухвали про
введення процедури
санації
2
15.02.2022

16.02.2022
(дата)

Строк виконання плану
санації

Керуючий санацією (найменування або
прізвище, ім'я, по батькові)

3
71

4
Штельманчук Михайло Сергійович

Зміст інформації:
Найменування суду, який постановив ухвалу про введення процедури санації емітента — Господарський суд
Дніпропетровської області.
Дата постановлення ухвали — 15.02.2022 року.
Строк виконання плану санації - 71 місяць (5 років і 11 місяців).
Судова справа №904/9932/16.
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керуючого санацією, призначеного судом - Штельманчук Михайло
Сергійович.
Основний зміст затвердженого судом схваленого плану санації боржника:
1) відновлення виробництва та збільшення обсягів випуску продукції за рахунок укладення довгострокового договору
на переробку давальницької сировини. Договором передбачено надання основної сировини для виробництва добрив –
фосфоритів, азотної і сірчаної кислоти, аміаку, калію хлористого, природного газу, біг-бегів. Цей захід передбачає
вихід підприємства на беззбитковий рівень та за рахунок отриманих доходів відновлення платоспроможності, що
дозволить задовольнити вимоги кредиторів в сумі і строки, визначені Планом санації.
2) ліквідація дебіторської заборгованості, що є важливим заходом з підвищення ступеня ліквідності підприємства та є
джерелом фінансування інвестиційної програми підприємства.
3) прощення частини боргу та розстрочення задоволення вимог кредиторів на період до 31.12.2027 року (5 років і 11
місяців).

