
Додаток 28  

           до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД” 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00223243 

3. Місцезнаходження емітента  61089, м. Харків, пр. Московський, 277 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента   0572-93-01-72 

5. Електронна поштова адреса емітента  office@harverst.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  
http://www.harverst.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації Відомостi про прийняття рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв 

2. Текст повідомлення 

дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.2017року  позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПуАТ 

"ХАРВЕРСТ" 

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання 

товарів (продукції, сировини, тощо); 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на реалізацію 

товарів (продукції, сировини, тощо); 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання Обладнання, його модернізацію, дослідницько-

конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження Обладнання; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження будь-яких об'єктів нерухомості; 

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання будь-яких об'єктів нерухомості; 

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 24 954,25 тис.грн. до 49 908,5 тис. грн. по кожному iз 

укладених договорiв, але не бiльше 99 817,00 тис. грн.  

 

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 

-будь-яких кредитних договорів (угод) та договорів позики (займу), а також угод(договорів), пов'язаних з 

пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не 

виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо; 

-будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб; 

-угод про надання фінансової допомоги; 

-угод про отримання фінансової допомоги; 

 

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд   24 954,25 тис.грн. до 49 908,5 тис. грн.. по кожному iз 

укладених договорiв, але не бiльше 99 817,тис. грн.  

 

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 99817,00 тис.грн. 

спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 10% (9981,7 тис. грн.) 25% ( 24 954,25 тис.грн.) 50% 

49 908,5 тис.грн.), 100% (99817,00 тис.грн.)  

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення –  

 загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 31 203 653 шт. 

 кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 31 125 188 шт 

 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 125 188  шт 

 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення — 0 шт. 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує дотовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Генеральний директор ПуАТ «ХАРВЕРСТ»____________  Штрассер Олександр Георгійович 

 

   М.П 


