Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Калашник Валерiя Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.02.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне ауцiонерне товариство "Карлiвський машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Код за ЄДРПОУ
14311169
5. Міжміський код та телефон, факс
05346 2-21-38 05346 2-21-38
6. Електронна поштова адреса
pivnenko@kmzindustries.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.02.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

38/2791 Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
23.02.2018
та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.kmzindustries.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

21.02.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

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

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2017

100000

49864

200.5

Зміст інформації:
За iнформацiєю ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод", рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року (протокол № 1 вiд
26.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 26.04.2017р. по
26.04.2018р. включно, а саме: одержувати кредити та позики (фiнансовi допомоги), а також надавати безпроцентнi поворотнi позики
(поворотнi фiнансовi допомоги); купувати, брати у заставу/iпотеку, одержувати вiд уступки, дарування, орендувати або одержувати iншим,
вiдповiдно до законодавства Украхни, способом у володiння майно або права на нього у пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб,
укладати договори (контракти), зокрема договори купiвлi-продажу, поставки, пiдряду, страхування, перевезення, зберiгання, доручення,
комiсiї, позики та iншi згiдно з чинним законодавством України граничною вартiстю 100 000 000 грн. (Сто мiльйонiв) гривень окремо по
кожному договору (контракту), в порядку, передбаченому Статутом Товариства, з обов"язковим попереднiм погодженням Наглядовою радою
Товариства.

