
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

06.12.2022

(дат а реєст рації еміт ент ом елект ронного документ а)
41/2122

(вихідний реєст раційний номер елект ронного документ а)
Підт верджую ідент ичніст ь т а дост овірніст ь інформації, що розкрит а відповідно до вимог Положення
про розкрит т я інформації еміт ент ами цінних паперів, зат вердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів т а фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєст рованого в Мініст ерст ві
юст иції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директ ор

(посада)

 

 

(підпис)

Кут узов Сергій
Володимирович

(прізвище т а ініціали
керівника)

 

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування еміт ент а Приват не акціонерне т оварист во “Український

графіт ”
2. Організаційно-правова форма Акціонерне т оварист во
3. Місцезнаходження Запорізька област ь, 69600, м. Запоріжжя, вул.

Північне шосе, 20
4. Код за ЄДРПОУ 00196204
5. Міжміський код т а т елефон, факс (061)289-51-10, (061)289-51-41
6. Елект ронна пошт ова адреса graphite@ukrgrafit.com.ua
7. Найменування, ідент ифікаційний код юридичної
особи, країна реєст рації юридичної особи т а
номер свідоцт ва про включення до Реєст ру осіб,
уповноважених надават и інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

ДУ «АРІФРУ», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайт і учасника
фондового ринку (адреса

ст орінки)

в мережі
Інт ернет (дат а)

{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 прийнят т я 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 05.12.2022 4571075.000 4399586.000 103.898
Зміст  інформації:
Загальними зборами акціонерів (Прот окол №28 від 05.12.2022р.) прийнят о рішення про надання попередньої згоди Дирекції Товарист ва, за умови
погодження з Наглядовою радою Товарист ва, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, конт ракт ів з відповідним
конт рагент ом: 1.1. на пост ачання енергоносіїв, сукупна варт іст ь яких прот ягом їх дії може складат и еквівалент  не більш ніж 25 000 000 (двадцят ь
п’ят ь мільйонів) доларів США на рік, у національній валют і України (для кожного конт рагент а); 1.2. купівлі-продажу/пост авки сировини, обладнання
т а мат еріалів, сукупна варт іст ь яких прот ягом їх дії може складат и не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент  у
національній валют і України або євро (для кожного конт рагент а); 1.3. купівлі-продажу/пост авки гот ової продукції, сукупна варт іст ь яких прот ягом
їх дії може складат и не більш ніж 60 000 000 (шіст десят  мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент  у національній валют і України або євро (для
кожного конт рагент а). Гранична сукупніст ь варт іст ь правочинів ст ановит ь 4 571 075,000 т ис. грн. по курсу НБУ ст аном на 05.12.2022р. Варт іст ь
акт ивів за даними ост анньої річної фінансової звіт ност і ст ановит ь 4 399 586,000 т ис. грн. Співвідношення граничної сукупност і варт ост і
правочинів до варт ост і акт ивів еміт ент а за даними ост анньої річної фінансової звіт ност і (у відсот ках) ст ановит ь –103,898%. Загальна кількіст ь
голосуючих акцій – 69 838 500. Кількіст ь голосуючих акцій, що зареєст ровані для участ і у загальних зборах -50 311 252. Кількіст ь голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийнят т я рішення - 50 311 252, "прот и" – 0.
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