Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
генеральний директор

Мартiянов Павло Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

03.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51917, м. Днiпродзержинськ, просп. Аношкiна, 179
4. Код за ЄДРПОУ
31980517
5. Міжміський код та телефон, факс
(0569) 58-45-25
6. Електронна поштова адреса
dzmu@dzmu.dp.ua

II. 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)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.dzmu.dp.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№
з/п

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

1

2

3

4

5

1

03.04.2017

800000

441919

181

Зміст інформації:
03.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» (далi по
тексту – ПАТ «ДЗМД»), протокол №1 вiд 03.04.2017 року було прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення до 03.04.2018 року
значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 800 000 000,00 грн. (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми в
iноземнiй валютi, а саме: кредитнi угоди (договори), договори поруки, договори застави, iпотеки щодо майна ПАТ «ДЗМД», правочини щодо
вiдчуження (продажу) рухомого та нерухомого майна ПАТ «ДЗМД», правочини щодо придбання (купiвлi) рухомого та нерухомого майна,
правочини щодо надання та отримання послуг, правочини щодо надання та отримання фiнансової допомоги, договори факторингу, договори
вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, договори прощення боргу, додатковi договори/договори про внесення змiн/доповнень
до зазначених договорiв (правочинiв), за умови, що такi змiни/доповнення не збiльшують вказану вище граничну сукупну вартiсть правочину в
сумi 800 000 000,00 грн. (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 441919 тис. грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках – 181%). Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 24155; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 24155; кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 24155; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття
рiшення – 0.

