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

Текст повідомлення:
17 липня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства",
Наглядовою радою ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №7) прийнято рiшення про схвалення
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину
(додаткової угоди №4 вiд 01.02.2017 р.) є збiльшення орiєнтовної суми договору №228 вiд
01.06.2009 р. отримання послуг з виконання робiт з хiмiчного аналiзу вогнетривких глин вiд
Публiчного акцiонерного товариства "Веско", Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2,
код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ "Огнеупорнеруд". Сума коштiв,
що є предметом правочину складає 1 500 000,00 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 0,5998%.
Iнформацiя про договiр №228 вiд 01.06.2009 р. не розкривалась, оскiльки рiшення про
надання згоди на його вчинення було прийняте до введення вимог щодо обов'язковостi
розкриття iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.
17 липня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства",
Наглядовою радою ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №7) прийнято рiшення про схвалення
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину
(додаткової угоди №4 вiд 01.02.2017 р.) є збiльшення орiєнтовної суми договору №228 вiд
01.06.2009 р. отримання послуг з виконання робiт з хiмiчного аналiзу вогнетривких глин вiд
Публiчного акцiонерного товариства "Веско", Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2,
код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ "Огнеупорнеруд". Сума коштiв,
що є предметом правочину складає 5 000 000,00 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 1,9994%.
Iнформацiя про договiр №228 вiд 01.06.2009 р. не розкривалась, оскiльки рiшення про
надання згоди на його вчинення було прийняте до введення вимог щодо обов'язковостi
розкриття iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор

В.П. Черняков

