Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

в.о. голови правління



Логвиненко В.М.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	51217 смт.Меліоративне, Заводська,1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	01033409
5. Міжміський код та телефон, факс
	0569340417, 0569341161
6. Адреса електронної пошти
	zhbi@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.zhbi.com.ua/
30.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1
30.04.2019
5 000
11 983
41,7
Зміст інформації:
Рішення загалних зборів акціонерів від 30.04.2019р. Протокол № 1/2019
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
14.1.	Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 травня 2019 р. до 01 травня 2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними річної фінансової звітності: 
-	укладення договорів про надання в оренду майна Товариства (Основні засоби), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5000,0 тис.грн.
-	укладення договору про продаж нерухомого майна, а саме комплексу база відпочинку, що належить Товариству за свідоцтвом про право власності САА №205644 від 14.10.2005р., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка вул. Червоний кут, буд.2. 
-	Надати згоду керівнику Товариства  Логвиненко Віктору Миколайовичу на продаж комплексу база відпочинку що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка вул. Червоний кут, буд.2.  на вільному ринку. 
-	Уповноважити керівника Товариства Логвиненко Віктора Миколайовича  на укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу, а також на  підписання пов'язаних з цим договором документів, заяв тощо на свій власний розсуд. 
-	Визначити вартість нерухомого  майна, що буде відчужуватись, не менше ринкової вартості нерухомого майна за результатами оцінки, що складена суб'єктом оціночної діяльності.
-	прийняти  рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Експертна компанія "Альфа-Гарант", ЄРДПОУ 42516567,  для здійснення оцінки ринкової вартості об'єкта нерухомого майна комплексу база відпочинку що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка вул. Червоний кут, буд.2.  та встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Експертна компанія "Альфа-Гарант" у розмірі 6000,00 (шість тисяч ) гривень.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах - 8 осіб, які мають 12918650 штук простих іменних акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 23.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 
Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ"НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" зареєструвалось 6 акціонерів (їх представника), яким належить 12914254 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 30.04.2019 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії. 
На момент закінчення реєстрації акціонерів - 08.20 годин 30.04.2019р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ___ акціонери, які сукупно є власниками 12914254_ голосуючих простих іменних акцій ПАТ "НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (що складає _99,966 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 30.04.2019 р. 




