
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) 

для розміщення на офіційному сайті акціонерного товариства 

 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» 

2. Код за ЄДРПОУ 00373391 

3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл.,        

м. Шепетівка,  

вул. Старокостянтинівське шосе, 31 

4. Міжміський код, телефон та факс: (03840) 4-10-44, 4-10-23 

5. Електронна пошта адресата: office@sck.com.ua 

6.Вид особливої інформації  Відомості про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

ІІ. Текс повідомлення 

 

N 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична сукупність 

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. 24.04.2018 р.   899 487   299 829  300 

Зміст інформації 

24.04.2018 р. черговими річними Загальними зборами ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» було 

прийняте рішення про попереднє  надання згоди акціонерів на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятись приватним акціонерним товариством протягом одного календарного року з дати прийняття цього 

рішення. 

Такими правочинами є угоди, договори, контракти з передання майна товариства в заставу, отримання 

кредитів в банківських установах, реалізації продукції власного виробництва (цукор, меляса, тощо), надання 

поворотної та безповоротної фінансової допомоги, придбання рухомого та нерухомого майна, реалізації 

рухомого та нерухомого майна, що належить акціонерному товариству. 

Ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметами таких правочинів становить 899 487 тис. 

грн.  

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) 

становить 299 829 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості  правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності – 300%. 

Загальна вартість голосуючих акцій – 89 115 422 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 

участі у загальних зборах – 88 745 649 шт., що становить 88,333963% від загальної кількості голосуючих 

акцій. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 88 745 649 шт., 

«проти» - 0 шт. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо 

вони визначені статутом акціонерного товариства: немає. 

 

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

Директор           В.П.Смілянець 

 

       М.П.           «264» квітня 2018 р.  

 


