Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО „СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”
2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Коробейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2017 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (протокол від 20.04.2017 року).
Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариствам в
період з дати прийняття рішення до 20.04.2018 року наступного характеру:
-Кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, в тому числі договори про
внесення змін до вже укладений договорів, - не більше 300 000 000,00 грн.;
-Правочини щодо застави (іпотеки), а також внесення змін до діючих договорів забезпечення
кредиту, загальна ринкова вартість нерухомого майна не більше 200 000 000,00 грн., а загальна
вартість рухомого майна не більше 350 000 000,00 грн.
Гранична сукупна вартість правочинів 850 000 000,00 грн.
Вартість активів ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності становить
117 240 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності 725,01 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 936 023 (дев'ятсот тридцять шість тисяч двадцять три)
штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 792 527
(сімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот двадцять сім) штук, кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за" прийняття рішення: 741 790 (сімсот сорок одна тисяча сімсот дев'яносто)
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 50 737
(п'ятдесят тисяч сімсот тридцять сім) штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правлiння Семенов Максим Федорович 21.04.2017

