Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
31.03.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 31/03-02
(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)
Генеральний директор

Севостьянов Ю. Б.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКЕЛ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

08500, Київська, м. Фастiв,, Промвузол

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

04601469

5. Міжміський код та телефон, (+380 4565) 6-67-60 (+380 4565) 6-67-62
факс
6. Адреса електронної пошти info@fakel.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 проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://fakel.ua
31.03.2021
(URL-адреса веб-сайту)

30.03.2021

© SMA

04601469

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Дата
Ринкова вартість Вартість активів
прийняття
майна або
емітента за даними
рішення
№
послуг, що є
останньої річної
з/п
предметом
фінансової звітності
правочину
(тис. грн)
(тис. грн)

Співвідношення ринкової
URL-адреса
вартості майна або послуг, сторінки власного
що є предметом правочину, веб-сайту, на якій
до вартості активів емітента розміщений витяг з
за даними останньої річної протоколу загальних
фінансової звітності
зборів акціонерів /
(у відсотках)
засідання наглядової
ради, на яких/якому
прийняте рішення*
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30.03.2021

68323

114071

59,89515

6

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: Договір, укладений 28 квітня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою
відповідальністю «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40289067) договір купівлі-продажу природного
газу №28042020 та додаткові угоди до цього договору:
-від 28 квітня 2020 року №1 на суму 1 233 100,80 (один мільйон двісті тридцять три тисячі сто гривень 80
копійок) яка включає ПДВ;
-від 30 квітня 2020 року №2 на суму 31 135 795,20 грн. (тридцять один мільйонів сто тридцять п'ять тисяч
сімсот дев'яносто п'ять гривень 20 копійок) яка включає ПДВ;
-від 23 квітня 2020 року №3 на суму 20 074 080,00 грн. (двадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі
вісімдесят гривень 00 копійок) яка включає ПДВ;
-від 28 вересня 2020 року №4 на суму 15 879 720,00 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч
сімсот двадцять гривень 00 копійок) яка включає ПДВ; (
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 68
323 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114071 тис. Грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 59,89515%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 18 червня 2020 року між Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі - Замовник) та
Приватним акціонерним товариством «Факел» (далі - Підрядник) в особі Генерального директора
Севостьянова Юрія Борисовича договір №2006000270, предмет закупівлі "Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу на ГРС Кременчуцького ЛВУМГ)" згідно
оголошення про проведення процедури закупівлі №UA-2020-03-02-001090-а, оприлюдненого на вебпорталі Уповноваженого органу «02» березня 2020 року на суму 43 614 892,80 грн. (сорок три мільйони
шістсот чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 80 коп.), в тому числі ПДВ; (2020-081)2)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 43
615 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. Грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 38,23496%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі
Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю
«АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ: 40067207) договір купівлі-продажу природного газу
№01102020 від 01 жовтня 2020 року та додаткові угоди до цього договору:
-від 01 жовтня 2020 року №1 на суму 775 800,00 грн. (сімсот сімдесят п’ять тисяч вісімсот гривень 00
копійок) яка включає ПДВ;
-від 01 жовтня 2020 року №2 на суму 1 943 400,00 грн. (один мільйон дев'ятсот сорок три тисячі чотириста
гривень 00 копійок) яка включає ПДВ;
-від 18 листопада 2020 року №3 на суму 20 188 989,60 грн. (двадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч
дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 60 копійок) яка включає ПДВ;
-від 20 листопада 2020 року №4 на 13 200 493,20 грн. (тринадцять мільйонів двісті тисяч чотириста
дев’яносто три гривні 20 копійок) яка включає ПДВ;
-від 26 листопада 2020 року №5 на 32 612 983,20 (тридцять два мільйони шістсот дванадцять тисяч
дев’ятсот вісімдесят три гривні 20 копійок) яка включає ПДВ; (2020-165)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 68
722 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 60,24494%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 28 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» договір про відступлення прав вимог
№90/01-20-20 НП, за яким ПрАТ «Факел» приймає на себе право вимоги, що належить Акціонерному
товариству «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» і стає кредитором за
Договором купівлі-продажу природного газу від 25.03.2019 року №ПСГ-ПАТ-НЕКСТ-01, укладеним між
Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» та
Приватним підприємством “НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД”( код ЄДРПОУ 40289067) на суму 20 000 000,00 грн.
(двадцять мільйонів гривень 00 коп.); (2020-169)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 20
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,53294%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 28 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Приватним підприємством
«НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» договір №28092020 про припинення зобов’язань шляхом зарахування однорідних
зустрічних вимог на загальну суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок); (2020-170)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 20
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,53294%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 29 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» договір про відступлення прав вимог
№91/01-20-20 НП, за яким ПрАТ «Факел» приймає на себе право вимоги, що належить Акціонерному
товариству «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» і стає кредитором за
Договором купівлі-продажу природного газу від 25.03.2019 року №ПСГ-ПАТ-НЕКСТ-01, укладеним між
Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» та
Приватним підприємством “НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД” код ЄДРПОУ 40289067 на суму 26 212 656,30 грн.
(Двадцять шість мільйонів двісті дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість гривень 30 копійок); (2020Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 26
213 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,97955%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 29 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Приватним підприємством
«НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40289067 договір №29092020 про припинення зобов’язань шляхом
зарахування однорідних зустрічних вимог на загальну суму 26 212 656,30 грн. (Двадцять шість мільйонів
двісті дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість гривень 30 копійок);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 26
213 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. Грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,97955%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 30 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» догові про відступлення прав вимог
№92/01-20-20 НП, за яким ПрАТ «Факел» приймає на себе право вимоги, що належить Акціонерному
товариству «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» і стає кредитором за
укладеним 25.03.2019 року між Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ЛУГАНСЬКГАЗ» та Приватним підприємством “НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД” код ЄДРПОУ 40289067
Договором купівлі-продажу природного газу №НТ-ЛГ/ПР0319, на суму 21 678 772,64 грн. (Двадцять один
мільйон шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дві гривні 64 копійки); (2020-173)-168)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 21
679 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,00483%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 30 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Приватним підприємством
«НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40289067 договір №30092020 про припинення зобов’язань шляхом
зарахування однорідних зустрічних вимог на загальну суму 21 678 772,64 грн. (Двадцять один мільйон
шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дві гривні 64 копійки); 2020-173)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 21
679 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,00483%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

30.03.2021

© SMA

04601469

1

2

3

4

5

10

30.03.2021

15600

114071

13,67569

6

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 11 грудня 2020 між Приватним акціонерним товариством «Факел»
в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Агросинтез Трейдінг» Код ЄДРПОУ: 40067207 договір купівлі-продажу природного газу
№ 1/11122020 на суму 15 600 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 коп.) яка
включає ПДВ; (2020-266)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 15
600 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,67569%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 13 вересня 2019 року між Приватним акціонерним товариством
«Факел» в особі Генерального директора Брижатого Вячеслава Володимировича та Товариством з
обмеженою відповідальністю «АФФАРІ ЕКСТРА» Код ЄДРПОУ: 43152237 договір фінансової допомоги
№ 13/09-19/3, за яким ТОВ«АФФАРІ ЕКСТРА» зобов’язується надає, а ПрАТ «Факел» отримує та
зобов’язується повернути Фінансову допомогу розміром 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень
00 коп.) без ПДВ у строк до 05 вересня 2020 року; (2019-168)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 20
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 117 546 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,01462%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: укладену 04 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в
особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою
відповідальністю «АФФАРІ ЕКСТРА» Код ЄДРПОУ: 43152237 додаткову угоду № 1 до договору
фінансової допомоги № 13/09-19/3 від 13 вересня 2019 року (далі – Договір фінансової допомоги), згідно
якої пункт 2.1 до Договору фінансової допомоги викладено в наступній редакції: «2.1. Розмір Фінансової
допомоги становить 34 000 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони гривень 00коп.) без ПДВ.»; а також
визначено строк повернення Фінансової допомоги – до 19 серпня 2021 року; (2019
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 34
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 29,806%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 17 вересня 2019 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Гарант), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(надалі - Принципал) в особі Генерального директора Брижатого Вячеслава Володимировича Договір
№457/2019-НГ про надання банківських гарантій, згідно умов якого загальна сума гарантій, що Гарант
надає Принципалу для забезпечення виконання зобов'язань Принципала перед Замовниками торгів
(надалі - Бенефіціари), встановлюється у розмірі 5 000 000,00грн. (П'ять мільйонів гривень 00 копійок), а
також Додаткові договори до цього договору, а саме
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 117 546 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,25365%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 18 березня 2020 року між Гарантом та Принципалом в особі
Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір № 2 до Договору про надання
банківських гарантій №457/2019-НГ від 17.09.2019 року, згідно умов якого загальна сума гарантій, що
Гарант надає Принципалу для забезпечення виконання зобов'язань Принципала перед Замовниками торгів
(надалі - Бенефіціари), встановлюється у розмірі 14 500 000,00 гривень (Чотирнадцять мільйонів п'ятсот
тисяч гривень 00 копійок);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 14
500 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,71138%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: укладений 19 січня 2021 року між Гарантом та Принципалом в особі Генерального
директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір № 5 до Договору про надання банківських
гарантій №457/2019-НГ від 17.09.2019 року, згідно умов якого загальна сума гарантій, що Гарант надає
Принципалу для забезпечення виконання зобов'язань Принципала перед Замовниками торгів
(Бенефіціарів), встановлюється у розмірі 30 000 000,00 гривень (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 30
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 223 953 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,39567%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 17 вересня 2019 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(Застсаводавець) в особі Генерального директора Брижатого Вячеслава Володимировича Договір застави
рухомого майна №457/2019-01НГ, який забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору
№457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 5 000 000,00
(П'ять мільйонів) гривень 00 копійок (основне зобов’язання), та згідно якого для забезпечення виконання
Заставодавцем Основного зобов'язання Заставодавець передає у заставу Заставодержателю належне йому на
праві власності майно (необоротні активи), основні засоби, а саме: виробниче обладнання (устаткування)
та машини, що обліковуються на балансовому рахунку № 10, найменування, кількість, інвентарні номери та
вартість яких наведено в Додатку № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною, надалі по
тексту - Предмет застави. Ринкова (справедлива) вартість Предмета застави згідно звіту про оцінку майна
від 29.05.2019р., здійсненого ТОВ «Д.Ю. Консалтинг», станом на 20.05.2019р. Складає 27 798 300,00 грн.
(Двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч триста гривень 00 копійок). Предмет застави
оцінюється Сторонами в сумі 27 798 300,00 грн. (Двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч
триста гривень 00 копійок), а також укладені до Договору застави Додаткові договори:
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 27
798 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 117 546 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 23,64861%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 18 березня 2020 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(Застсаводавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №1
до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що Договір застави
рухомого майна №457/2019-01НГ, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору
№457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 14 500 000,00
(Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 14
500 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,71138%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

30.03.2021

© SMA

04601469

1

2

3

4

5

18

30.03.2021

42349

114071

37,12512

6

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 31 липня 2020 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(Застсаводавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №2
до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що для забезпечення
виконання Заставодавцем Основного зобов'язання Заставодавець передає у заставу Заставодержателю
належне йому на праві власності майно (необоротні активи), основні засоби, а саме: виробниче обладнання
(устаткування) та машини, що обліковуються на балансовому рахунку № 10, найменування, кількість,
інвентарні номери та вартість яких наведено в Додатку № 1 в редакції від 31.07.2020р. до цього Договору,
які є його невід'ємними частинами, надалі по тексту - Предмет застави. Ринкова (справедлива) вартість
Предмета застави згідно звітів про оцінку майна від 18.06.2020р., здійсненого ТОВ «Д.Ю. Консалтинг»,
станом на 18.06.2020р. складає 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони триста сорок дев'ять тисяч сімдесят
одна гривня 00 копійок). Предмет застави оцінюється Сторонами в сумі 42 349 071,00 грн. (Сорок два
мільйони триста сорок дев'ять тисяч сімдесят одна гривня 00 копійок);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 42
349 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 37,12512%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 07 жовтня 2020 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(Застсаводавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №3
до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що Догові застави
рухомого майна №457/2019-01НГ, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору
№457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 14 500 000,00
(Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок з терміном дії по 31 грудня 2022 року включно;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 14
500 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,71138%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 19 січня 2021 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(Застсаводавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №4
до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що Догові застави
рухомого майна №457/2019-01НГ, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору
№457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 30 000 000,00
(Тридцять мільйонів) гривень 00 копійок з терміном дії по 31 грудня 2022 року включно; (2019 (
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 30
000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 223 953тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,39567%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.03.2021;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Предмет правочину: договір, укладений 31 липня 2020 року між Публічним акціонерним товариством
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством “ФАКЕЛ”
(Заставодавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір застави рухомого
майна №30/2020-01К, який забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору
№30/2020-К від 31.07.2020р. (про відкриття кредитної лінії), змін та/або доповнень, додаткових угод,
договорів, які будуть укладені до нього в майбутньому, і які будуть невід’ємною частиною
вищезазначеного договору, укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем (надалі – Кредитний
договір), по поверненню кредиту за поновлюваною кредитною лінією (надалі - кредит) у сумі 12 000
000,00 (Дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок з кінцевим строком (терміном) погашення кредиту - “30”
липня 2021 року, згідно якого для забезпечення виконання Заставодавцем Основного зобов'язання
Заставодавець передає у заставу Заставодержателю належне йому на праві власності майно (необоротні
активи), основні засоби, а саме: виробниче обладнання (устаткування) та машини, що обліковуються на
балансовому рахунку № 10 (надалі – Предмет застави). Ринкова (справедлива) вартість Предмета застави
згідно звіту про оцінку майна від 18.06.2020р., здійсненого ТОВ «Д.Ю. Консалтинг», станом на
18.06.2020р. складає 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони триста сорок дев’ять тисяч сімдесят одна
гривня 00 копійок). Предмет застави оцінюється Сторонами в сумі 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони
триста сорок дев’ять тисяч сімдесят одна гривня 00 копійок).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 42
349 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 114 071 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 37,12512%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 331 138 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 330 803 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо
рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення:
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою) – відсутня (рішення приймалося : Загальними
зборами акціонерів);
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо
вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

30.03.2021

© SMA

04601469

