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)
24.04.2018
(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

25.04.2018
(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

23.04.2018

9813.267

51237.000

19.15

Зміст інформації:
23.04.2018 р. Наглядовою радою товариства ПрАТ “Старокостянтинiвський спецiалiзований
кар”єр” за попереднiм погодженням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1
загальних зборiвакцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину. Предметом правочину є укладення Кредитного договору №70318К12 про
отримання Товариством кредиуту в АТ «Укрексiмбанк» у формi невiдновлювальної кредитної
лiнiї на придбання дорожньої фрези Caterpillar PM620.Гранична сукупнiсть вартiсть правочину
9813,267 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 – 19.15%.
Рiшення Наглядовою радою прийнято одноголосно "За" - голосували 3 особи, "ПРОТИ" - 0 осiб.
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, статутом акцiонерного товариства: не визначалось

№ 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

2

23.04.2018

8177.723

51237.000

15.96

Зміст інформації:
23.04.2018 р. Наглядовою радою товариства ПрАТ “Старокостянтинiвський спецiалiзований
кар”єр” за попереднiм погодженням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №1
загальних зборiвакцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину. Предметом правочину є укладення Договору застави №70318Z16 з АТ
«Укрексiмбанк" Дорожньої фрези Caterpillar PM620 для виконання зобов’язань Товариства по
кредитному договору.Гранична сукупнiсть вартiсть правочину 8177,723 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 – 15,96%.
Рiшення Наглядовою радою прийнято одноголосно "За" - голосували 3 особи, "ПРОТИ" - 0 осiб.
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, статутом акцiонерного товариства: не визначалось.

