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.
Директор

ШЕВЧУК ОЛЕСЯ IВАНIВНА

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

18.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76005, мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10
4. Код за ЄДРПОУ
00443128
5. Міжміський код та телефон, факс
380342221759 380342221759
6. Електронна поштова адреса
KochkalovA@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.12.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

242 (2795) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

20.12.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://meat-trostianets.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.12.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ 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)

1

2

3

4

5

1

18.12.2017

223628436.30

506339000

44.17

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»,
що вiдбулись 18.12.2017 року, прийнято рiшення затвердити (погодити) вчинення Товариством значного правочину щодо реструктуризацiї
заборгованостi Товариства за Облiгацiями перед АТ «Ощадбанк», шляхом укладання у т.ч. Договору про замiну первiсного зобов’язання новим
зобов’язанням (новацiя), за яким первiсне зобов’язання Товариства перед Банком з погашення Облiгацiй та виплати вiдсоткового доходу за
ними на загальну суму 223 628 436,30 грн. замiнюється новим – кредитним зобов’язанням.
За даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Тростянецький м’ясокомбiнат" 2016 р. вартiсть активiв складає 506 339 000 грн.
Спiввiдношення суми правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 44,17%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 791 997;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7 791 997;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 7 791 997;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

