Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ

00191023

3. Місцезнаходження

50079, місто Кривий Ріг

4. Міжміський код, телефон та факс

(056) 400-64-17 (056) 400-69-12

5. Електронна поштова адреса

sergey.stepashkin@metinvestholding.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

https://sevgok.metinvestholding.com/ru

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (код за ЄДРПОУ 00191023) (надалі – ПРАТ «ПIВНГЗК» або
Товариство) прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів,
ринкова вартість майна, робот або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків
вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рiк, якi вчинятимуться Товариством у
ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв
акцiонерiв.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 24 квiтня 2017 року;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «ПIВНГЗК»;
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – укладання Товариством правочинiв щодо
надання або отримання послуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом
основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних (включно щодо реалiзацiї залiзорудної
сировини) i необоротних активiв, комiсiї, кредитiв, акредитивiв, позик, фiнансової допомоги, поруки (гарантiї),
застави та iнших правочинiв щодо забезпечення виконання зобов’язань;
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 25 716 934,36 тис. грн., що еквiвалентно 962 000 000 доларiв США
за офiцiйним курсом НБУ станом на дату прийняття рiшення;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 року) – 38 176
492 тис.грн.;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 67,36;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 314 713 474 (станом на 18 квiтня 2017 р. (дата складання перелiку
акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах));
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 2 235 484 533;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 2 235 438 443;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 23 040.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
(посада)

Тимошенко Павло Геннадійович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Начальник юридичного відділу

Д.С. Лєвєнцов

