
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство “Запорізький 

автомобілебудівний завод” 

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917 

3. Місцезнаходження  – проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600  

4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф) 

5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації:  http://www.avtozaz.com/ua/patzaz. 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Відомості про прийняття 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

N  

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  20.04.2017  5357416,4  1111776  481,87912 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні збори; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  значні правочини, предметом яких є майно 

або послуги на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 

перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, 

яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 5 357 416,4 тис. Грн (26,787082х200000000); 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1111776 тис. Грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 481,87912%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505 863; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505 863; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

2  20.04.2017  8036124,6  1111776  722,81868 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні збори; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори/договори запозичення з 

фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 

загальний сукупний розмір не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 8 036 124,6 тис. Грн (26,787082х300000000); 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1111776 тис. Грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 722,81868%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:505863; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505863; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 



3  20.04.2017  1000000  1111776  89,94618 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні збори; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими 

установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб на умовах, визначених 

Наглядовою Радою Товариства; 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 

майно, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. Грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1111776 тис. Грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 89,94618%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

4  20.04.2017  2000000  1111776  179,89235 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні збори; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  договори застави майнових прав на 

отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб на умовах, 

визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 

майно, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 2000000 тис. Грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1111776 тис. Грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 179,89235%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 

5  20.04.2017  1000000  1111776  89,94618 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні збори; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової 

допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: не 

перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. Грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1111776 тис. Грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 89,94618%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505683; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. 
 

III. Підпис  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління                                        М.М. Євдокименко  
 Найменування посади      (підпис)     (ініціали та прізвище керівника) 

      М.П.                20.04.2017 
                               (дата) 


