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

Кошовець М.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
93411 м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, буд.32
4. Код за ЄДРПОУ
00206109
5. Міжміський код та телефон, факс
(06452) 28525, (06452) 28519
6. Електронна поштова адреса
fin@orghim.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
(дата)
76 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
2. Повідомлення
паперів та фондового ринку"
20.04.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.orghim.ua
в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
17.04.2018

3
700 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
360 631

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
194,11

Зміст інформації:
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ
"Сєвєродонецький ОРГХІМ" (надалі - Товариство) у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з
дати прийняття такого рішення, прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися
17.04.2018р. і оформлено протоколом загальних зборів №17/04/18 від 17.04.2018р.
Попередньо надана згода на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року
з дати прийняття такого рішення наступних значних правочинів:
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 %, але менша 50 % вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Відомості щодо значних правочинів із зазначенням їх характеру та граничної сукупної вартості:
- договори позики, банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, про документарні операції, договори
іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії, як для забезпечення власних грошових зобов'язань
Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб;
- договори постачання, купівлі-продажу (в тому числі зовнішньоекономічні) товарів, матеріалів, обладнання,
транспортних засобів, запасних частин, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд,
земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, корпоративних прав, часток у статутних
капіталах господарських товариств, договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання;
- договори підряду, договори на виконання робіт та послуг, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної
власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослідних, технологічних
робіт - з граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 700 000 тис. грн.
До розрахунку граничної сукупної вартості вказаних значних правочинів включаються суми таких правочинів з
урахуванням змін та доповнень, що внесені до них відповідними додатковими правочинами (додаткові угоди,
договори про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, тощо).
Встановити, що за рішенням Правління Товариство має право вчиняти зазначені вище правочини, щодо вчинення яких
прийнято рішення про попереднє надання згоди Загальними зборами, без отримання додаткового погодження
Наглядової ради Товариства.
Уповноважити з правом передоручення Голову Правління Товариства на укладання та підписання таких значних
правочинів (договорів (контрактів), додаткових угод та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 360 631 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках) - 194,11.
Загальна кількість голосуючих акцій - 207.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 163.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 162.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

