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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

79(2832) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.helz.ua

в мережі Інтернет

24.04.2018

(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

23.04.2018

6695.8

66958

10

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 23.04.2018 року черговi загальнi збори
акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - - будь-якi договори (контракти, угоди) купiвлi-продажу (поставки, комiсiї,
доручення) на придбання (реалiзацiю) товарiв (продукцiї, сировини та iнше); - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-якого обладнання, його модернiзацiю,
дослiдно-конструкторськi розробки, розробку технiчної документацiї; - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-яких об'єктiв нерухомостi; - будь-яких кредитних
угод та договорiв позики, а також угод (договорiв), пов'язаних з пролонгацiєю термiнiв дiючих кредитних угод, з отриманням кредитiв та позик, у тому числi, але не виключно, договорiв
застави, iпотеки, поруки, банкiвської гарантiї тощо. - будь-яких договорiв застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третiх осiб, угод про надання та отримання
фiнансової допомоги, тощо. - вирiшення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства iнших
юридичних осiб, про вихiд Товариства зi складу учасникiв (акцiонерiв) юридичних осiб. гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 16 739,5 тис. грн. до 33 479,0 тис. грн. по кожному iз
укладених договорiв, але не бiльше граничноi сукупнiстi вартостi активiв за даними останьньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi 66 958,0 тис. грн. вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 66 958,0 тис.грн. спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 10% (6 695,8 тис. грн.) загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 31 234 250 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 31 099 339 шт кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 31 099 339 шт кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.
2

23.04.2018

16739.5

66958

25

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 23.04.2018 року черговi загальнi збори
акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - - будь-якi договори (контракти, угоди) купiвлi-продажу (поставки, комiсiї,
доручення) на придбання (реалiзацiю) товарiв (продукцiї, сировини та iнше); - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-якого обладнання, його модернiзацiю,
дослiдно-конструкторськi розробки, розробку технiчної документацiї; - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-яких об'єктiв нерухомостi; - будь-яких кредитних
угод та договорiв позики, а також угод (договорiв), пов'язаних з пролонгацiєю термiнiв дiючих кредитних угод, з отриманням кредитiв та позик, у тому числi, але не виключно, договорiв
застави, iпотеки, поруки, банкiвської гарантiї тощо. - будь-яких договорiв застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третiх осiб, угод про надання та отримання
фiнансової допомоги, тощо. - вирiшення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства iнших
юридичних осiб, про вихiд Товариства зi складу учасникiв (акцiонерiв) юридичних осiб. гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 16 739,5 тис. грн. до 33 479,0 тис. грн. по кожному iз
укладених договорiв, але не бiльше граничноi сукупнiстi вартостi активiв за даними останьньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi 66 958,0 тис. грн. вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 66 958,0 тис.грн. спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 25% (16 739,5 тис.грн.) загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 31 234 250 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 31 099 339 шт кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 31 099 339 шт кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.
3

23.04.2018

33479

66958

50

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 23.04.2018 року черговi загальнi збори
акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - - будь-якi договори (контракти, угоди) купiвлi-продажу (поставки, комiсiї,
доручення) на придбання (реалiзацiю) товарiв (продукцiї, сировини та iнше); - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-якого обладнання, його модернiзацiю,

№ 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

дослiдно-конструкторськi розробки, розробку технiчної документацiї; - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-яких об'єктiв нерухомостi; - будь-яких кредитних
угод та договорiв позики, а також угод (договорiв), пов'язаних з пролонгацiєю термiнiв дiючих кредитних угод, з отриманням кредитiв та позик, у тому числi, але не виключно, договорiв
застави, iпотеки, поруки, банкiвської гарантiї тощо. - будь-яких договорiв застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третiх осiб, угод про надання та отримання
фiнансової допомоги, тощо. - вирiшення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства iнших
юридичних осiб, про вихiд Товариства зi складу учасникiв (акцiонерiв) юридичних осiб. гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 16 739,5 тис. грн. до 33 479,0 тис. грн. по кожному iз
укладених договорiв, але не бiльше граничноi сукупнiстi вартостi активiв за даними останьньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi 66 958,0 тис. грн. вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 66 958,0 тис.грн. спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 50% (33 479,0 тис. грн) загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 31 234 250 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 31 099 339 шт кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 31 099 339 шт кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.
4

23.04.2018

66958

66958

100

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 23.04.2018 року черговi загальнi збори
акцiонерiв ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - - будь-якi договори (контракти, угоди) купiвлi-продажу (поставки, комiсiї,
доручення) на придбання (реалiзацiю) товарiв (продукцiї, сировини та iнше); - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-якого обладнання, його модернiзацiю,
дослiдно-конструкторськi розробки, розробку технiчної документацiї; - будь-якi договори (контракти, угоди) на придбання (вiдчуження) будь-яких об'єктiв нерухомостi; - будь-яких кредитних
угод та договорiв позики, а також угод (договорiв), пов'язаних з пролонгацiєю термiнiв дiючих кредитних угод, з отриманням кредитiв та позик, у тому числi, але не виключно, договорiв
застави, iпотеки, поруки, банкiвської гарантiї тощо. - будь-яких договорiв застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третiх осiб, угод про надання та отримання
фiнансової допомоги, тощо. - вирiшення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства iнших
юридичних осiб, про вихiд Товариства зi складу учасникiв (акцiонерiв) юридичних осiб. гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - вiд 16 739,5 тис. грн. до 33 479,0 тис. грн. по кожному iз
укладених договорiв, але не бiльше граничноi сукупнiстi вартостi активiв за даними останьньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi 66 958,0 тис. грн. вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 66 958,0 тис.грн. спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 100% (66 958,0 тис. грн) загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 31 234 250 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 31 099 339 шт кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 31 099 339 шт кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

