Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
голова правлiння
(посада)

(підпис)

Романюк Володимир Вiталiйович
(прізвище та ініціали керівника)
23.04.2018
(дата)

М.П.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство „Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
31134, Хмельницька обл., Старокостянтинiвський р-н, с. Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26
4. Код за ЄДРПОУ
05471885
5. Міжміський код та телефон, факс
0385432476 0385432476
6. Електронна поштова адреса
pat-stkkaryer@ukrgranit.org
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

23.04.2018
(дата)

№80 Бюлетень "Відомості Національної
2. Повідомлення опубліковано у* комісії з цінних паперів та фондового 26.04.2018
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.ukrgranit.org
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

26.04.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

4

5

1

20.04.2018

14019

51237

27.36

Зміст інформації:
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “Старокостянтинiвський спецiалiзований
кар”єр” (Протокол №1 загальних зборiвакцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину. Схвалено та затверджено умови правочину, що
укладений з ТОВ II «Цеппелiн Україна ТОВ», договiр купiвлi-продажу №СС1991 вiд 06.03.2018
р. на придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620. Гранична сукупнiсть вартiсть правочину
14019 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 51237 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 27,36%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 21494953
шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах - 18835578 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 18835578 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 шт.
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, статутом акцiонерного товариства: не визначалось.

