
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМАРМАТУРА" 

2. Код за ЄДРПОУ 21871578 

3. Місцезнаходження 49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.17 

4. Міжміський код, телефон та факс (0562)356601, (0562)356682 

5. Електронна поштова адреса dookach@promarmatura.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://www.promarmatura.ua/shareholders-info 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів 

  

II. Текст повідомлення 

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
"Промарматура" (Протокол №1/2017 вiд 15.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов’язанi в тому числi, але не обмежуючись, з 
укладанням договорiв, угод, контрактiв поставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення 
(iпотеки, застави, поруки), договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-
продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за власними зобов’язаннями 
Товариства та зобов’язаннями третiх осiб, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження 
строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова вартiсть робiт та/або 
послуг яких перевищує 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк.  
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на повинна перевищувати 200000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 211034 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 94,77145%. 
Рiшенням загальних зборiв наданi повноваження Генеральному директору та/або уповноваженiй 
ним особi на власний розсуд, виходячи з економiчної доцiльностi, укладати угоди, договори, 
контракти, визначати iстотнi та всi iншi умови договорiв поставки, купiвлi-продажу, 
кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки), документарних операцiй (гарантiй, 
акредитивiв та iн.), договорiв про внесення змiн (доповнень), якi виникнуть на пiдставi них у 
майбутньому, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, його фiлiї та/або 
зобов'язань третiх осiб, на умовах йому вiдомих, та укладення i пiдписання договорiв про 
розiрвання всiх вищезазначених договорiв за власними зобов’язаннями, зобов'язаннями фiлiї та 
зобов’язаннями третiх осiб, пiдписувати вiд iменi Товариства такi договори. 
Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються 
(укладаються договори, угоди, контракти у кiнцевiй редакцiї) у вiдповiдностi до Статуту 
Товариства та чинного законодавства. 
Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було схвалено рiшенням 
загальних зборiв не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення загальними зборами 
акцiонерiв або iншим органом управлiння Товариства. 



Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 165934 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 165934 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" 
прийняття рiшення: 165934 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" 
прийняття рiшення: 0. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади     Межебовський Iгор Валерiйович 

Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

18.04.2017  М.П. 
(дата) 
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