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.
Спариняк Володимир
Миколайович

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.11.2016

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 "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд.65
4. Код за ЄДРПОУ
13548581
5. Міжміський код та телефон, факс
04142 3-22-22 04142 3-22-22
6. Електронна поштова адреса
trubostal@emzvit.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.11.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

221 (2475) Вiдомостi Нацiональної комiсї з цiнних
паперiв та фондового ринку

18.11.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.trubostal.net
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.11.2016
(дата)

Відомості 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

15.11.2016

13876.05

95384

14.548

Зміст інформації:
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, прийняте Наглядовою Радою ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» 15 листопада 2016 р. i
оформлене протоколом № 15/11-1 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 15.11.2016 р.;
Предметом правочину є реалiзацiя металлопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-14/16К вiд
15.11.2016 року з “DAR-STAL” S.C. DARIUSZ BRZEZINSKI, ARTUR KROLAK, LONGIN KROLIKOWSKI, м. Плоцьк, Польща,
Ринкова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає: 13876,05 тис. грн.
(500000 ЄВРО по курсу НБУ на 15.11.16 р. 2775,2105 грн./100ЄВРО;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 14,548 вiдсоткiв;
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не
визначенi.

