
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
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 

      Спариняк Володимир Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
28.04.2017 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

11500 Житомирська, Коростенський район , м. Коростень вул. Шатрищанська, 
буд.65 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

13548581 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(04142)32222; (04142)30437 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

trubostal@emzvit.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

№81(2586) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку" 

  
28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.trubostal.net 

в мережі 
Інтернет 

28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 



                                                                                       Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Ринкова 
вартість майна 
або послуг, що 
є предметом 
правочину  
(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 
звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за 
даними останньої річної 
фінансової звітності  

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 27.04.2017 57926.000 193185.500 29.98465000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме  укладення додаткової угоди до контракту № Т-15/17 К вiд 17 сiчня 2017 року з MILES Sp. z o.o.  
(Покупець)  щодо збiльшення загальної суми контракту до 2 000 000,00 (двох мiльйонiв) євро; 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб.  
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Т-15/17  вiд 17 сiчня 
2017 року  з MILES Sp.z o.o (Покупець), визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 57926 тис. грн. (2000 
0000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає- 29,9847% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

2 27.04.2017 86889.000 193185.500 44.97698000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту № Т-7/16 вiд 16 серпня 2016 року з ULAMEX 
Zbigniew Zientek (Покупець)  щодо збiльшення загальної суми контракту до 3 000 000,00 (трьох мiльйонiв) євро; 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб.  
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Т-7/16 вiд 16 серпня 
2016 року з ULAMEX Zbigniew Zientek, визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 86889 тис. грн. (3000 
0000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 44,977 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

3 27.04.2017 86889.000 193185.500 44.97698000000 

Зміст інформації 



Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту № Т-5/16 вiд 17 серпня 2016 року з European Steel 
Group Sp. z  o.o.  (Покупець)  щодо збiльшення загальної суми контракту до 3 000 000,00 (трьох мiльйонiв) євро; 
      Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних 
труб.  
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Т-5/16  вiд 17 серпня 
2016 року  з European Steel Group Sp. Z o.o., визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 86889 тис. грн. (3000 
0000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 44,977% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

4 27.04.2017 86889.000 193185.500 44.97698000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту № Т-4/16 вiд 15 серпня 2016 року з P.W. Centrostal-
Wroclaw S.A. (Покупець)  щодо збiльшення загальної суми контракту до 3 000 000,00 (трьох мiльйонiв) євро; 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб.  
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту    Т-4/16  вiд 15 серпня 
2016 року з P.W.Centrostal Wroclaw S.A. (Покупець), визначена вiдповiдно до законодавства i складає:   86889 тис. 
грн. (3000 0000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 44,977% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

5 27.04.2017 49238.000 193185.500 25.48742000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту № Т-9/16 вiд 30 серпня 2016 року з ARCIMPEX s.r.o. 
(Покупець) щодо збiльшення загальної суми контракту до 1 700 000,00 (одного мiльйона семисот тисяч) євро; 
    Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб.  
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Т-9/16 вiд 30 серпня 
2016 року з ARCIMPEX  s.r.o.(Покупець), визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 49238 тис. грн. (1700 
0000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 25,4874% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  



Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

6 27.04.2017 49238.000 193185.500 25.48742000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту № Т-1/16 К вiд 20 квiтня 2016 року з Tabo Kuzimski sp 
z o. o sp.k (Покупець) щодо збiльшення загальної суми контракту до 1 700 000,00 (одного мiльйона семисот тисяч) 
євро; 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб. 
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Т-1/16  вiд 20 квiтня 
2016 року  з Tabo  Kuzimski sp. z o.o sp.k ,визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 49238 тис. грн. (1700 
0000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 25,4874% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

7 27.04.2017 86889.000 193185.500 44.97698000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту з Fiber Flex OU (Покупець, резидент Естонiї) щодо 
збiльшення загальної суми контракту до 3 000 000,00 (трьох мiльйонiв євро); 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб. 
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Fiber Flex OU 
(Покупець, резидент Естонiї),визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 86889 тис. грн. (3000 0000 ЄВРО по 
курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 44,977% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

8 27.04.2017 49238.000 193185.500 25.48742000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту з Mirra Stal (Покупець, резидент Польщi) щодо 
збiльшення загальної суми контракту до 1 700 000,00 (одного мiльйону семисот тисяч євро); 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб. 



Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Mirra Stal (Покупець, 
резидент Польщi),визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 49238 тис. грн. (1700 0000 ЄВРО по курсу НБУ 
на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 25,4874% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

9 27.04.2017 49238.000 193185.500 25.48742000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме укладення додаткової угоди до контракту з Mikrosilika TRADE (Покупець, резидент Польщi) 
щодо збiльшення загальної суми контракту до 1 700 000,00 (одного мiльйону семисот тисяч євро); 
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб. 
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом додаткової угоди до контракту Microsilika TRADE 
(Покупець, резидент Польщi),визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 49238 тис. грн. (1700 0000 ЄВРО по 
курсу НБУ на 27.04.17 р. 28,9633 грн./ЄВРО; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 25,4874% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 

10 27.04.2017 50000.000 193185.500 25.88186000000 

Зміст інформації 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 квiтня 2017 р. прийнято рiшення  (протокол № 27/04-1 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р.) про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме договорiв щодо передачi в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання 
Товариством зобов'язань за кредитними договорами та договорами банкiвської гарантiї загальною заставною 
вартiстю у сумi, що не перевищуватиме 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 
  Предметом правочинiв є передача в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання Товариством  
зобов'язань за кредитними договорами та договорами  банкiвської гарантiї загальною заставною вартiстю у сумi , 
що не перевищуватиме 50 000 000 грн 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочинiв ,визначена вiдповiдно до законодавства i складає суму, що не 
перевищуватиме 50000 тис. грн.  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2016 р. складає 193185,5 тис. 
грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 25,8819% 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 811 869 (вiсiмсот одинадцять  тисяч вiсiмсот шiстдесят 
дев'ять) штук голосуючих акцiй.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2017р., 
складає 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот шiстдесят дев'ять ) штук голосуючих акцiй.   
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 810769 (вiсiмсот десять тисяч сiмсот 
шiстдесят дев'ять )  штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 



акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi. 
 
 


