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

Текст повідомлення:
29 червня 2017 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №6) 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 ПАТ "Веско". Сума коштiв, що є предметом правочину
становить 150 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "Веско" за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "Веско" становить
7,4938%. 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 02.10.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.
29 червня 2017 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №6) 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
"ЮМГ Трейдiнг", м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ
38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ "Веско". Сума коштiв, що є предметом правочину
становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "Веско" за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "Веско" становить
9,9917%. 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 02.10.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.
29 червня 2017 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №6) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є
отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства
"Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропiльський район, с. Шахове (с.Октябрське),
вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ "Веско". Сума коштiв,
що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "Веско" за 2016 рiк
складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ "Веско" становить 1,2490%. 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 02.10.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена
Позичальником достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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