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Текст повідомлення:
24 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства", Загальними
зборами акцiонерiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рiшення №38) прийнято рiшення про схвалення укладеного
значного правочину. Предметом правочину №21032017 вiд 21.03.2017 р. є купiвля пшеницi, ячменю,
кукурудзи для кормових потреб українського походження врожаю 2016-2017 рр. Сума коштiв, що є
предметом договору складає 298 800 000,00 грн. Вартiсть активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2016 рiк
складає 250 066 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 119,4884%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11 400 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для
участi у Загальних зборах - 11 400 000, кiлькiсть акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 11
400 000, "ПРОТИ" - 0.
24 квiтня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства", Загальними
зборами акцiонерiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рiшення №38) прийнято рiшення про схвалення укладеного
значного правочину. Предметом правочину №29032017 вiд 29.03.2017 р. є купiвля пшеницi, ячменю,
кукурудзи для кормових потреб українського походження врожаю 2016-2017 рр. Сума коштiв, що є
предметом договору складає 124 500 000,00 грн. Вартiсть активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2016 рiк
складає 250 066 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 49,7868%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11 400 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для
участi у Загальних зборах - 11 400 000, кiлькiсть акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 11
400 000, "ПРОТИ" - 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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