Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
17.10.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 777/10
(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).
В.о. голови правління

Хардикайнен О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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, вул.Промислова, 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00282435
5. Міжміський код та телефон, факс
(04355) 3-36-76, (04355) 3-31-97
6. Адреса електронної пошти
gnivanszb@ukrpost.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, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://gnivanszb.co
m.ua

17.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

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

1
1

2
17.10.2019

3
80 473 400

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

4
153 742

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
52 300

Адреса сторінки
власного веб-сайту,
на якій
розміщений
протокол
загальних зборів
акціонерів/засіданн
я наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6

Зміст інформації:
Рішенням правління АТ "Укрзалізниця" , оформленого протоколом засідання правління від 04.10.2019 №Ц-46/90
Ком.т. вирішено попередньо надати ПрАТ "гніванський завод СЗБ" згоду на вчинення значних правочинів із
закупівлі матеріалів та сировини(портландцементу ПЦІ-500Н, дроту періодичного профілю із вуглецевої сталі для
армування попередньо напружених залізобетонних шпал (дріт 3ВрД 1400), дроту дроту періодичного профілю із
вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних шпал(дріт 5 ВрД 1400), прокату арматурного,
пустотоутворювача закладного ПЗШ-3, піску дрібного, щебеню різної фракції, шайби закладної П-подібної типу
ШЗП-2):
в обсягах, необхідних для виконання товариством планових виробничих показників за програмою відновлення
платоспроможності ПрАТ "Гніванський завод СЗБ", затвердженою рішенням правління АТ "Укрзалізниця" від
25.07.2019 (протокол №Ц-46/73 Ком.т.);
за цінами, визначеними в результаті здійснення процндур публічних закупівель, за умови забезпечення виконання
планових показників рентабельності згідно з програмою відновлення платоспроможності ПрАТ "Гніванський завод
СЗБ";
на граничну сукупну суму до 80 473 400 грн.00 коп. без ПДВ

