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

Рожко В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПрАТ "Охтирський мясокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27
4. Код за ЄДРПОУ
00444010
5. Міжміський код та телефон, факс
(05446) 2-30-05 (05446) 2-30-05
6. Електронна поштова адреса
ohtmjaso@sm.ukrtel.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№74 Вiдомостi НКЦПФР

19.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://00444010.emitents.org в мережі Інтернет 18.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.04.2017

10000

16630

60.13

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (Протокол № 1 вiд 15.04.2017 року) прийнято рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в
тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв та iнших об’єктiв, граничною сукупною
вартiстю цих правочинiв 10 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 16 630,00
тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 60,13 % ;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3 166 616 шт. ,
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах: 2 962 751 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2 962 751 шт. (100%) , «проти» - 0 шт. (0%).

