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
(посада)

(підпис)
М.П.

Романюк Володимир Віталійович
(прізвище та ініціали керівника)
13.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
31134, Хмельницька обл, Старокостянтинівський р-н, с.Красносілка, Кар’єрна, 26
4. Код за ЄДРПОУ
05471885
5. Міжміський код та телефон, факс
0385432476 0385432476
6. Електронна поштова адреса
pat-stkkaryer@ukrgranіt.org

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

13.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

ukrgranіt.org
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Співвідношення
граничної сукупності
Гранична
Вартість активів
вартості правочинів до
сукупність
емітента за даними
№ Дата прийняття
вартості активів
вартості
останньої річної
з/п
рішення
емітента за даними
правочинів
фінансової звітності
останньої річної
(тис. грн)
(тис. грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
1
2
3
4
5
1
12.04.2017
9000
39314
22.89
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерві товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення про попереднє
надання згоди Товариству вчиняти значні правочини які будуть укладені у ході поточної
господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого
рішення граничною вартістю 9 000 000,00 (дев’ять мільйонів) гривень кожний, або її
еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що
діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються:контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - договорів
оренди; - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими
установами; - договорів іпотеки, застави, поруки (по кредитним договорам). Визначено
уповноважену особу – Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів,
які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного
року з дати прийняття такого рішення.
Загальна кількість голосуючих акцій - 21494953 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у зборах - 17312764 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 17312764 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" - 0 шт.

