
Додаток 1 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
23.04.2020 
(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

 

№ 1 
(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 Спариняк Володимир Миколайович 

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

 

 
 

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 акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
11500 Житомирська обл., м. Коростень вул. Шатрищанська, 
буд.65 

4. 
Ідентифікаційний код юридичної особи 13548581 

5. 
Міжміський код та телефон, факс 04142 3-22-22 04142 3-22-22 

6. 
Адреса електронної пошти trubostal@emzvit.com.ua 

7. 
Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації юридичної 

особи та номер свідоцтва про включення до 

Реєстру осіб, уповноважених надавати 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" 
21676262 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, Україна 

яка здійснює оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку. 

DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.trubostal.net/upload/files/osoblyva23_04_2020(2).pd

f 
23.04.2020 

(адреса сторінки) (дата) 

mailto:trubostal@emzvit.com.ua
http://www.trubostal.net/upload/files/osoblyva23_04_2020(2).pdf
http://www.trubostal.net/upload/files/osoblyva23_04_2020(2).pdf


Додаток 5 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 

 

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

 

 

 

№ з/п 

 
 

Дата 

прийняття 

рішення 

 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис. грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 
грн.) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів 

до вартості активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 23.04.2020 50000.000 124830.000 40.05447000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято рiшення попередньо 
надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору (договорiв) щодо отримання поворотної 

фiнансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МД IСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 

32040840) (Позикодавець) в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена на рiвнi не бiльше 50 млн. грн. (П'ятдесят мiльйонiв гривень 00 

копiйок). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 
тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 40,054 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733 609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 
голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

2 23.04.2020 50000.000 124830.000 40.05447000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято рiшення попередньо 

надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору (договорiв) щодо отримання поворотної 

фiнансової допомоги у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191230) (Позикодавець) в розмiрi, що не перевищуватиме 
50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят 

мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 40,054 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

3 23.04.2020 50000.000 124830.000 40.05447000000 

Зміст інформації 



Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято рiшення попередньо 

надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору (договорiв) щодо отримання поворотної 

фiнансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (код 

ЄДРПОУ 32036829) (Позикодавець) в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят 

мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 
тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 40,054 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 
23.04.2020 р., складає 733 609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

4 23.04.2020 50000.000 124830.000 40.05447000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято рiшення попередньо 
надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору (договорiв) щодо отримання поворотної 

фiнансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ - ХОЛДИНГ" (код 

ЄДРПОУ 34093721 ) (Позикодавець) в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят 

мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124 830 
тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 40,054 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

5 23.04.2020 50000.000 124830.000 40.05447000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято рiшення попередньо 

надати згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору (договорiв) щодо отримання кредитiв в розмiрi, 

шо не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена в розмiрi, що не перевищуватиме 50000000,00 (п'ятдесят 

мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 40,054 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733 609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 



голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

6 23.04.2020 1500000.000 124830.000 1201.6342200000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято попередньо надати 

згоду на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 

дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, а саме договору (договорiв) на придбання металопродукцiї з ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" (код 
ЄДРПОУ 00191230) iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше нiж 1500000000,00 (один 

мiльярд п'ятсот мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена на рiвнi не бiльше нiж 1500000000,00 (один мiльярд п'ятсот 

мiльйонiв) гривень; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 1201,634 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 
23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

7 23.04.2020 100000.000 124830.000 80.10895000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято попередньо надати згоду 

на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

даних правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а саме договору (договорiв) на придбання металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) iз граничною сукупною вартiстю таких 

правочинiв не бiльше нiж 100000000,00 (сто мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена на рiвнi не бiльше нiж 100000000,00 (сто мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 80,109 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

8 23.04.2020 500000.000 124830.000 400.54474000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято попередньо надати згоду 

на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 

прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

даних правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а саме договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МД "IСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 32040840) iз граничною сукупною вартiстю таких 

правочинiв не бiльше нiж 500000000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена на рiвнi не бiльше нiж 500000000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 400,545 %. 



Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

9 23.04.2020 1500000.000 124830.000 1201.6342200000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято попередньо надати згоду 

на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 

прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

даних правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, а саме договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) iз граничною сукупною вартiстю таких 

правочинiв не бiльше нiж 1500000000,00 (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв) гривень. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена на рiвнi не бiльше нiж 1500000000,00 (один мiльярд п'ятсот 

мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 1201,634 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

10 23.04.2020 1500000.000 124830.000 1201.6342200000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято попередньо надати згоду 

на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 

прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

даних правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а саме договорiв на реалiзацiю металопродукцiї з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191230) iз граничною 

сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше нiж 1500000000,00 (один мiльярд п'ятсот мiльйонiв) гривень. 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена на рiвнi не бiльше нiж 1500000000,00 (один мiльярд п'ятсот 

мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 
тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 1201,634 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 
23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 

11 23.04.2020 80000.000 124830.000 64.08716000000 

Зміст інформації 

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято 23 квiтня 2020 року загальними 

зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 23 квiтня 2020 року прийнято попередньо надати згоду 

на укладення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 

прийняття Загальними зборами акцiонерiв такого рiшення, i ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

даних правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, а саме договору (договорiв) щодо передачi в заставу майна за договорами застави в забезпечення 

виконання Товариством зобов'язань за кредитними та договорами банкiвської гарантiї загальною заставною 

вартiстю у сумi, що не перевищуватиме 80000000,00 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень. 



 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв визначена у сумi, що не перевищуватиме 80000000,00 (вiсiмдесят мiльйонiв) 

гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 124830 

тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2019 р.) складає 64,087 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 811869 штук голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 

23.04.2020 р., складає 733609 штук голосуючих акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2020 р., складає 733609 штук 

голосуючих акцiй. "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
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