
Інформацію розміщено на сайті 03.05.2018р. 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Чернявський Iгор Валентинович 

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

  М.П.  
02.05.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

45403, м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29 

4. Код за ЄДРПОУ 

05799344 

5. Міжміський код та телефон, факс 

03344 48087 03344 48087 

6. Електронна поштова адреса 

info@nlz.ua  

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

№84 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
03.05.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
nlz.ua в мережі Інтернет 03.05.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

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 27.04.2018 1200000 153553 781.5 

Зміст інформації: 

Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ НЛЗ прийняли рiшення попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством у перiод з 27.04.2018 р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв але не пiзнiше 30.04.2019р. i якi передбачають отримання 

доходу, забезпечення господарської дiяльностi, заключення договорiв на поставку продукцiї, та можуть вчинятись товариством з замовниками, 

суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, банкiвськими установами та iншими кредиторами . Характер правочинiв i їх сукупна вартiсть: 

- Продаж товарiв та послуг на загальну суму 600 млн.грн. 

- Купiля матерiалiв, запчастин, енергоносiїв та комплектуючих для виробництва на загальну суму 600 млн.грн 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 153553 тис.грн. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 1200 млн.грн., що становить 781,5% до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi товариства. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5333824, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 5282477, 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 5282477, «проти» прийняття рiшення - 0 . 

 


