Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Распопов Роман Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
20.02.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85325, Донецька обл., Покровський р-н, с. Рiвне, вул. Шопена, 1А
4. Код за ЄДРПОУ
34626750
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 736-21-65 (056) 736-21-65
6. Електронна поштова адреса
ponomarenko@apk-invest.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.02.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№32(2537) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
16.02.2017
цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

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

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.
грн)

1

2

3

4

5

1

13.02.2017

5000000.00

3253235.00

153,69

Зміст інформації:
13.02.2017 за результатами проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 14 вiд 13.02.2017
р.) загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (далі також - Товариство)
протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства і до 13.02.2018 р., наступних значних правочинів, укладення яких
Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства; надання Генеральному директору
Товариства Распопову Роману Сергійовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в
межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд. Вiдомостi щодо правочинiв iз
зазначенням, зокрема, їх характеру:
- правочини щодо внесення змін до кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010р., а саме – зменшення ліміту кредитної лінії на 224 000 000,00
грн. до 476 000 000,00 грн. укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Кредитний договір) в межах сукупної граничної
вартості Кредитного договору, окремо за кожним правочином, а також укладення додаткових договорів (додаткових угод) до договорів забезпечення
(застави (іпотеки), в тому числі, але не виключно: іпотечний договір № 151215Z13 від 30.04.2015р., договір застави № 151210Z2 від 01.02.2010 р.,
договір застави № 151215Z8 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z7 від 30.04.2015 р., договір застави № 151210Z4 від 01.02.2010 р., договір
застави 151215Z10 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151210Z5 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z6 від 01.02.2010 р., іпотечний
договір № 151210Z7 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z8 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z54 від 09.06.2010 р., договір
застави № 151210Z55 від 09.06.2010 р., іпотечний договір № 151211Z23 від 31.01.2011 р., договір застави № 151211Z30 від 15.02.2011 р., іпотечний
договір № 151215Z12 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z9 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z15 від 03.04.2015 р., договір
застави № 151215Z11 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z5 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z3 від 01.04.2015 р., іпотечний
договір № 151215Z6 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z4 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z2 від 26.06.2015 р., договір застави №
151215Z1 від 01.04.2015 р., договір застави № 151212Z9 від 22.02.2012 р., укладених між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», а також
внесення інших змін до вказаних договорів в зв’язку із внесенням змін до Кредитного договору, в яких виникне необхідність.
- правочини щодо внесення будь-яких змін до кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ
«Укрексімбанк» в межах сукупної граничної вартості Кредитного договору на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда)
гривень окремо за кожним правочином.
- правочини щодо укладання договорів застави/ іпотеки/ поруки в забезпечення Кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010р., укладеного
між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», та правочинів щодо внесення змін до таких договорів на рівні, що не перевищуватиме
1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином.
- правочини щодо розірвання, внесення змін та доповнень до договорів застави/іпотеки, укладених в забезпечення Кредитного договору 151210К2

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.
грн)

1

2

3

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)

4

5

від 01.02.20102010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк» на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного
мільярда) гривень окремо за кожним правочином.
- укладання кредитних договорів (в разі потреби зі сторони Товариства), відповідних договорів забезпечення (застави / іпотеки / поруки)
та правочинів щодо внесення змін до таких договорів граничною вартістю кожного правочину на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00
(одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином.
Гранична сукупна вартість правочинів - 5000000.00 тис. грн.. Вартість активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015
р. (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв фінансова звiтнiсть за 2016 р. ще не затверджена компетентними органами акціонерного
Товариства) – 3253235,00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у вiдсотках) - 153,69%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 101 621, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 1 101
621, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 101 621 (100%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно.

