Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за
№ 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор

Забiяка М.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Запорізька область, 71100, місто Бердянськ, вул.Промислова, 2-I

4. Код за ЄДРПОУ

31600918

5. Міжміський код та телефон, факс

(06153) 48-0-47, (06153) 48-0-47

6. Електронна поштова адреса

uristazov@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених
надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

https://azovcable.com/, https://azovcable.com/o-kompanii/aktsioneram-iinvestoram/osobliva-informats

в мережі
Інтернет

26.04.2019
(дата)

(адреса сторінки)
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість 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

25.04.2019

2075000.000

176315.000

1176.870

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2019 р. Відомості
щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх гранична сукупність вартості правочинів: 1) позика (кредит) у розмірі граничною сукупною вартістю 88 000,00
тис.грн., строком до 3-х років з процентною ставкою не більше 29% річних; 2) продаж основних засобів граничною сукупною вартістю 28 000,00 тис.грн., в випадку
відсутності оборотних коштів; 3) передача майна та основних засобів в заставу в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами Товариства,
граничною сукупною вартістю 88 000,00 тис.грн.; 4) придбання основних засобів граничною сукупною вартістю 40 000,00 тис.грн.; 5) придбання товарно-матеріальних
цінностей, у тому числі товарів для виробництва граничною сукупною вартістю 900 000,00 тис.грн.; 6) реалізація товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельнопровідникової продукції граничною сукупною вартістю 900 000,00 тис.грн; 7) страхування (Обов’язкове страхування відповідальності, майнове та особисте), майнових
інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна, що знаходиться в заставі та іпотеці граничною сукупною вартістю 1 000,00 тис.грн.; 8) будівельний
підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником граничною сукупною вартістю 30 000,00 тис.грн. Гранична сукупність вартості правочинів - 2 075
000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 176315 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1176,87%. Загальна кількість голосуючих акцій - 4500 шт. Кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 3031 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 3031 шт., «проти» - 0 шт.

