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

Семенов Максим Федорович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

22.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО „СМIЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
20705, Черкаська обл., м.Смiла, вул.Коробейника, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ
30147563
5. Міжміський код та телефон, факс
(04733) 3-63-09 4-44-40
6. Електронна поштова адреса
semz@semz.info

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

22.08.2018
(дата)

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

163(2916) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

28.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://semz.info
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.08.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість 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

21.08.2018

93000

117820

78.93

Зміст інформації:
21.08.2018р. Позачерговими Загальним зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати
прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладання, а саме: на пiдставi ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинiв з виконання робiт/надання послуг граничною сукупною вартiстю за
кожним правочином не бiльше 93 000 000,00 грн. (дев’яносто три мiльйони гривень 00 копiйок) або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеної за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 774 183 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 712 186 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ЗА" - 2 667 086 штук (голосiв), що становить 87,06 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв
або 98,34 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ПРОТИ" - 45 100 штук (голосiв), що становить 1,47 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв
або 1,66 % вiд загальної кiлькостi акцiй (голосiв) акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.

