Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Цимарман Євгенiй Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.12.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Огнеупорнеруд"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85050, с.Шахове (Октябрське) Добропiльського району Донецької областi, Октябрська, 14
4. Код за ЄДРПОУ
24464945
5. Міжміський код та телефон, факс
(06267) 3-45-42 (06267)3-29-16
6. Електронна поштова адреса
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

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

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

1

2

3

4

5

1

30.12.2016

11500

115451

9.9609

Зміст інформації:
30 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №18 вiд 30.12.2016 р.) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги
Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮМДЖИ Агро", м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ
39458102, що є афiлiйованою особою ПрАТ "Огнеупорнеруд". Сума коштiв, що є предметом правочину становить 11500 тис. грн. Вартiсть
активiв ПрАТ "Огнеупорнеруд" за 2015 рiк складає 115451 тис. 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 05.04.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

