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

Текст повідомлення:
02 грудня 2016 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства", Наглядовою радою
ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №9 вiд 02.12.2016 р.) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину №3240 вiд 11.10.16 р. є отримання послуг
декларування i митоного оформлення експортного вантажу, що перемiщується через митний кордон України вiд
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Портiвест Лоджистiк", Одеська обл., м.Iллiчiвськ, вул.Працi, 9/1, код
за ЄДРПОУ 36978722, що є афiлiйованою особою ПРАТ "Огнеупорнеруд". Сума коштiв, що є предметом договору
складає 600000,00 грн. Вартiсть активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2015 рiк складає 115 451 000 грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить
0,5197%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата послуг здiйснюється на умовах попередньої оплати до дня митного
оформлення на пiдставi рахунка в гривнях за офiцiйним курсом НБУ до долара США, що дiє на початок доби дати
виставлення рахунку; вартiсть послуг по попередньому рахунку не є кiнцевою та коректується в залежностi вiд
змiни офiцiйного курсу НБУ гривнi до долара США, що дiє на початок доби дати здiйснення послуг; строк дiї
договору - до 31.12.2016 р.
02 грудня 2016 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства", Наглядовою радою
ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №9 вiд 02.12.2016 р.) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину №3239 вiд 11.10.16 р. є отримання послуг
внутрiшньопортового транспортно-експедиторського обслуговування та перевалки експортних вантажiв вiд
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Портiвест Лоджистiк", Одеська обл., м.Iллiчiвськ, вул.Працi, 9/1, код
за ЄДРПОУ 36978722, що є афiлiйованою особою ПРАТ "Огнеупорнеруд". Сума коштiв, що є предметом договору
складає 10 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2015 рiк складає 115 451 000 грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить
8,6616%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата послуг здiйснюється на пiдставi виставленого рахунка протягом 5
банкiвських днiв з моменту його виставлення; можливе попереднє, в якостi передоплати, перерахування коштiв
виконавцю для розрахункiв з третiми особами для належного виконання договiрних зобов'язань; розрахунки
вiдбуваються в гривнях, а при нарахуваннi послуг в доларах США - в гривнях по курсу НБУ, встановленному на
дату виконання робiт; строк дiї договору - до 31.12.2016 р.
02 грудня 2016 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства", Наглядовою радою
ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №9 вiд 02.12.2016 р.) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину №876 вiд 26.05.16 р. є передача в оренду
нерухомого майна Публiчному акцiонерноу товариству "Веско", Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2,
код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ "Огнеупорнеруд". Сума коштiв, що є предметом
договору орiєнтовно складає 670 370,30 грн. без ПДВ. Вартiсть активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2015 рiк складає
115 451 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ
"Огнеупорнеруд" становить 0,5806%. Iншi iстотнi умови правочину: розмiр орендної плати за один мiсяць оренди
вказується у додатках до договору; договiр дiє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
02 грудня 2016 року Наглядовою радою ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №9 вiд 02.12.2016 р.) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є
надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерноу товариству "Веско", Донецька
обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ
"Огнеупорнеруд". Сума коштiв, що є предметом правочину становить 11500000 грн. Вартiсть активiв ПРАТ
"Огнеупорнеруд" за 2015 рiк складає 115 451 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 9,9609%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової
допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути
зроблений не пiзнiше 11.01.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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