
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.  

 

Голова правлiння       Коробко Володимир Юрiйович 

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

  
М.П. 

 

26.04.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

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

4. Код за ЄДРПОУ 

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 21.04.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №78 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 25.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.selmash.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість 

№ 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 20.04.2017 3200 32471 9.8549 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рiшення -20 квiтня 2017 року. Уповноважений орган, що його прийняв - Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«Нiжинський завод сiльськогосподарського машинобудування» (протокол № 10 вiд 20.04.2017 р.) Ринкова вартiсть майна, що є предметом 

правочину складає 3200 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 32471 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 

9,8549%.  

Iнформацiя щодо кiлькостi голосуючих акцiй не зазначається,в зв’язку з тим, що рiшення прийнято не загальними зборами. Вiдповiдно до 

чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного 

акцiонерного товариства не застосовуються. 

 


