
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

 
11.02.2020 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 36 
 

 
(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 № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 
Директор - головний редактор       Калайтан Олена Василiвна 

 
(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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект 

Миру, буд. 19 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02472200 

5. Міжміський код та телефон, факс: (0629) 52-66-42 

6. Адреса електронної пошти: red@pr.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації 
юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених 
надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 
21676262 
УКРАЇНА  
DR/00001/APA 

 
 
 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 

www.pr.ua/akc/   11.02.2020 

 
(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 10.02.2020 8820 13824,9 63,8 %  

    Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 
10.02.2020 року прийнято рiшення (Протокол № 1/2020 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ» вiд 10.02.2020 року) про надання згоди на вчинення значного правочину щодо надання послуг з інформаційного забезпечення 
(PR) з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА (ідентифікаційний код 00191129).  
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 8 820 000,00 грн. (вісім мільйонів вісімсот двадцять тисяч гривень 00 
копійок). 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить13 824 882,74 грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 63,8 %. 
Статутом акціонерного товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi сiмсот тринадцять) 
штук (кворум – 100%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15 003 713 (п’ятнадцять мiльйонiв три тисячi 
сiмсот тринадцять) штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) штук. 

 

*Заповнюють публічні акціонерні товариства 


