
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за
№ 2180/24712 (із змінами)

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

Береза А.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження Запорізька область, 69014, місто Запоріжжя, вул. Олексiя Поради, буд. 44

4. Код за ЄДРПОУ 00222226

5. Міжміський код та телефон, факс (0612) 87-63-09 (0612) 87-67-37, (0612) 87-67-38

6. Електронна поштова адреса abrasive@abrasive.zp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених
надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.abrasive.zp.ua, http://abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 12.04.2019

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}



ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів (тис.

грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (тис.

грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 11.04.2019 401478.420 799065.000 50.240

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення загальними зборами про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2019 року. Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» (Протокол №23 від 11.04.2019р.). Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх
характеру: значні правочинини, що будуть вчинятися/укладатися з АТ «СБЕРБАНК» до 11.04.2020р., а саме: - кредитні угоди/договори (договори, що направлені на
отримання фінансування/кредиту) або зміни до них, зокрема, але не виключно – зміна (зменшення, збільшення) ліміту кредитування, лонгація строку дії кредитного
договору не більш ніж на 36 місяців, зміна графіку погашення та будь-які інші істотні умови, запропоновані АТ «СБЕРБАНК», зокрема, у зв’язку із зміною умов кредитування
за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р., - угоди/договори (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по
кредитним договорам Товариства, страхуванням майна, зверненням стягнення на майно (третейське застереження), тощо. Гранична сукупна вартість правочинів: екв. 15
000 000,00 доларів США, що станом на 11.04.2019р. становить 401 478,420 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 799 065 тис.
грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50,24%. Загальна
кількість голосуючих акцій: 29 027 884 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 23 994 392 шт. Кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за" прийняття рішення: 23 994 392 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
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