Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
____29 квітня 2021 року______________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
N 55/2021 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Яковенко Валерій Геннадійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
13498562
5. Міжміський код та телефон, факс
0623521196
6. Адреса електронної пошти
offіce@pokrovskoe.com.ua
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість
Вартість активів
Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, емітента за даними майна або послуг, що є предметом
що є предметом
останньої річної
правочину, до вартості активів
фінансової
емітента за даними останньої річної
правочину (тис.грн)
звітності (тис.грн)
фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій розміщений витяг з
протоколу загальних зборів
акціонерів / засідання наглядової
ради, на яких/якому прийняте
рішення*

1

2

3

4

5

6

1

29.04.2021

6850695,66

26850542,00

25,51

-

Зміст інформації:
29.04.2021 р. річними загальними зборами ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Характер правочину – правочин з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 30939178; надалі - «Боржник»), згідно якого Товариство (надалі – «Кредитор») звільняє Боржника від частини
зобов’язань зі сплати заборгованості за Мировою угодою від 16.12.2020 року у розмірі 246 545 853,23 доларів США (двісті сорок шість
мільйонів п’ятсот сорок п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят три долари США 23 цента).
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 26 850 542 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності – 25,51 %.
Загальна кількість голосуючих акцій – 846 233 409 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах –
488 663 409 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 486 159 309 шт., «проти» - 2 504 100 шт.
** ПРИМІТКА. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США,
встановленим НБУ на день прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» - 29.04.2021 року: (246 545 853,23 доларів США х 27,7867 =
6850695659,95 гривень)

__________
* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

