
 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної сукупної 

вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1. 17.06.2021 2 000 000,00 грн 335 480,00 грн 596 % 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (протокол № 1) 

17.06.2021 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», а саме: одержувати від купівлі-продажу, 

уступки, дарування, оренди, або набувати  іншим, відповідно до законодавства України,  способом, у володіння 

та/або користування майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, укладати 

договори (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування, перевезення, 

зберігання, доручення, комісії та інші згідно з чинним законодавством України, граничною сукупною вартістю 2 

000 000 000,00 гривень (два мільярди гривень 00 копійок), без ПДВ, в період з 17.06.2021 по 16.06.2022 року 

(включно), в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України. 

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів, укладених в період з 17.06.2021 по 

16.06.2022 року (включно), не може перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 335 480,0 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi - 596 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 7 039 082 шт., 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7 039 082 шт., 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: 

"за" - 7 039 082 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 

"проти" - 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 

"утримались"- 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 

Рiшення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 


