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 комiсiї з
припинення (перетворення)

Бартошак Володимир
Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.07.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пирятинський сирзавод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37000, Пирятин, Сумська, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
00446865
5. Міжміський код та телефон, факс
/044/280-27-22 (05358) 2-86-57
6. Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2017
(дата)

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

139 Вiдомостi НКЦПФР

26.07.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://milkalliance.com.ua/entr_pyrjatyninfo.php
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.07.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ 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)

1

2

3

4

5

1

21.07.2017

125000

437026

28.60

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Пирятинський сирзавод", оформленим Протоколом вiд21.07.2017 року надано згоду на вчинення
значних правочинiв, а саме: на укладання будь-яких договорiв про змiну до Договору про надання банкiвських послуг № 155-240 CL, що є
правочином про об’єднання, викладення в новiй редакцiї та у формi єдиного документа наступних договорiв: Кредитного договору № 240 CL
вiд 05.10.2012 року, Договору про вiдкриття акредитиву № 155 CL вiд 28.10.2011 року, з Публiчним акцiонерним товариством «КРЕДI
АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).
Ринкова вартiсть майна що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства становить 125 000 000,00 грн. (сто двадцять п'ять
мiльйонiв гривень,00 коп.)
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 437 026,00 тис. грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 335 039 063 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 335 039
063 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 1 335 039 063 шт."проти" прийняття рiшення: 0 шт. голосуючих акцiй.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдсутнi.

