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.
Голова Правління

Андрiєвський Олександр Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
31.07.2018
(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів) емітента
I. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ
ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ"
Акціонерне товариство
69014, м. Запоріжжя, Харчова, 3
00373847
(061)289-47-11, (061)287-20-57
info@zmgk.zp.ua

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
27.07.2018
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
143(2896), Відомості НКЦПФР

30.07.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

zmgk.com.ua
3. Повідомлення розміщено на сторінці

31.07.2018
в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від
16.12.2014}

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

1

2

3

Вартість активів емітента за даними Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
останньої річної фінансової
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
звітності (тис. грн)
фінансової звітності (у відсотках)
4

5

1
26.07.2018
225599.530
441644.000
51.082
Зміст інформації:
26 липня 2018 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" (далi - Товариство) прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину (Протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 26.07.2018р.): - укладення Договорiв про розiрвання договорiв укладених мiж Товариством
та ТОВ "МЕГАН ЛТД", а саме: - iпотечного договору вiд 15 грудня 2015 року (реєстровий номер 2575), який посвiдчений приватним нотарiусом Запорiзького мiського
нотарiального округу Чорненькою О.М. з вартiстю Предмета iпотеки 130 968 281 (сто тридцять мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят одна) грн. 33 коп.; iпотечного договору вiд 16 грудня 2015 року (реєстровий номер 2611), який посвiдчений приватним нотарiусом Запорiзького мiського нотарiального округу Чорненькою О.М. з
вартiстю Предмета iпотеки 94 631 245 (дев'яносто чотири мiльйонiв шiстсот тридцять одна тисяча двiстi сорок п'ять) грн. 82 копiйок. Ринкова вартiсть майна, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 225 599 527 (Двiстi двадцять п'ять мiльйонiв п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять сiм) грн. 15 копiйок. За
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк вартiсть активiв емiтента становить - 441 644 000 гривень (чотириста сорок один мiльйон шiстсот сорок
чотири тисячин гривень 00 копiйок). Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 51,08180%.
2
26.07.2018
71458.370
441644.000
16.180
Зміст інформації:
26 липня 2018 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" (далi - Товариство) прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину (Протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 26.07.2018р.), а саме: - укладання між Товариством та ТОВ "МЕГАН ЛТД" іпотечних
договору(ів) на все нерухоме майно Товариства. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 71 458 374 (сімдесят один
мільйон чотириста п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят чотири) грн. 95 копійок. За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк вартiсть активiв емiтента
становить - 441 644 000 гривень (чотириста сорок один мiльйон шiстсот сорок чотири тисячи гривень 00 копiйок). Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 16.18008%.

