
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Коробко Володимир Юрiйович 

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

  
М.П. 

 

29.10.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

16610, м. Нiжин Чернiгiвської областi, вул. Шевченка, 109/1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

14311643 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(04631) 55006 (04631) 31870 

6. Електронна поштова адреса 

info@selmash.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.10.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №206(2959) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 29.10.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
https://selmash.com.ua/ в мережі Інтернет 29.10.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(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) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 

розміщений протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової ради, на 

яких/якому прийняте рішення  

1 2 3 4 5 6 

1 26.10.2018 4953.312 41764 11.86 https://selmash.com.ua/ 

Зміст інформації: 

Рiшення прийнято 26.10.2018 акцiонером одноосiбно (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.49 

Закону України "Про акцiонернi товариства"). Предмет правочину: затвердження договору поставки №54/18 вiд 27.03.18 з Фермерським 

господарством «Стимул 777» на виготовлення обладнання. 

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину – 4953312,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 41764 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 11,86% 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 45087252; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 45087252 шт. 

(100%); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 100% вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 100 % 

вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. Додатковi критерiї для 

вiднесення правочину до значного правочину, визначенi статутом товариства, вiдсутнi 

2 26.10.2018 4509.885 41764 10.80 https://selmash.com.ua/ 

Зміст інформації: 

Рiшення прийнято 26.10.2018 акцiонером одноосiбно (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.49 

Закону України "Про акцiонернi товариства"). Предмет правочину: затвердження договору поставки №48/18 вiд 05.04.18 з Приватним 

пiдприємством «Бiла Каста»» на виготовлення обладнання 



№ 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) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 

розміщений протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової ради, на 

яких/якому прийняте рішення  

1 2 3 4 5 6 

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину – 4509885,60 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 41764 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10,80%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 45087252; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 45087252 шт. 

(100%); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 100% вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 100 % 

вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. Додатковi критерiї для 

вiднесення правочину до значного правочину, визначенi статутом товариства, вiдсутнi 

3 26.10.2018 180000 41764 431.00 https://selmash.com.ua/ 

Зміст інформації: 

Рiшення прийнято 26.10.2018 акцiонером одноосiбно (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.49 

Закону України "Про акцiонернi товариства"). Предмет правочину: дилерський договiр вiд 31.08.18 №139/18 з ТОВ “Укравтозапчастина” . 

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину становить 180 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складає 41764 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

Товариства становить 431,00%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 45087252; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 45087252 шт. 

(100%); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 100% вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 100 % 

вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. Додатковi критерiї для 

вiднесення правочину до значного правочину, правочину iз заiнтересованiстю, визначенi статутом товариства, вiдсутнi 

4 26.10.2018 54533.645 41764 130.58 https://selmash.com.ua/ 



№ 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) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 

розміщений протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової ради, на 

яких/якому прийняте рішення  

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Рiшення прийнято 26.10.2018 акцiонером одноосiбно (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.49 

Закону України "Про акцiонернi товариства"). Предмет правочину: договiр №112/00236091/180092-03 вiд 03.08.2018 з Открытым акционерным 

обществом «Минский тракторный завод» на поставку тракторокомплектiв. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину становить 54 

533, 645 тис. грн. (згiдно офiцiйного курсу гривнi по вiдношенню до росiйського рубля, що встановлений Нацiональним банком України на 

дату вчинення правочину 03.08.18: вартiсть 1грн. - 4,2784рос.руб). Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства становить 130,58% . 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 45087252; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 45087252 шт. 

(100%); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 100% вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 100 % 

вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0. Додатковi критерiї для 

вiднесення правочину до значного правочину, визначенi статутом товариства, вiдсутнi 

 


