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)

Онищенко І.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.02.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Гніванський завод спецзалізобетону"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, Вінницька обл., Промислова, 15
4. Код за ЄДРПОУ
00282435
5. Міжміський код та телефон, факс
(04355) 3-36-76, (04355) 3-31-97
6. Електронна поштова адреса
gnivanszb@ukrpost.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.02.2018
(дата)
2. Повідомлення
32 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
15.02.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
http://gnivanszb.co
3. Повідомлення розміщено на сторінці
m.ua/
в мережі Інтернет 14.02.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
07.02.2018

3
350 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
90 036

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
388

Зміст інформації:
Рішенням Акціонера
( правління ПАТ "Укрзалізниця" ) ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" від 07.02.2018року
№71-5/7-1 отриманого 14.02.2018 року вирішено попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним
товариством "Гніванський завод спецзалізобетону" правочинів з ПАТ "Укрзалізниця", регіональними філіями ПАТ
"Укрзалізниця" та філіями ПАТ "Укрзалізниця" предметом яких є поставка продукції виробничо-технічного
призначення власного виробництва, протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Сукупна гранична вартість
Правочинів складе не більше 350 млн. грн., з урахуванням ПДВ. Укладання та виконання Правочинів не вимагає
прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами та/або наглядовою радою ПрАТ "Гніванський завод
СЗБ".
Приватне акціонерне товариство "Гніванський завод спецзалізобетону"
код 00282435

