Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Салєєв Iльдар Азiзюляєвич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.11.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, будинок 106А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30939178
5. Міжміський код та телефон, факс
(062)332-53-92, (050)943-94-87 (062)332-23-70
6. Електронна поштова адреса
padalka.iv@donetsksteel.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.11.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№230(2983) ВIДОМОСТI НКЦПФР

30.11.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://dmz.donetsksteel.com/ в мережі Інтернет 30.11.2018
(адреса сторінки)

(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

26.11.2018

10000000

16475636.72

60.6957

Зміст інформації:
26.11.2018 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ»-МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» прийняте рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значного правочина, який може бути вчинений товариством у перiод до 30 квiтня 2019 року включно. Характер
правочинiв – переведення боргу (замiну сторони у зобов’язаннi), гранична сукупна вартiсть правочина не перевищує 10 000 000 000,00 (десять
мiльярдiв) гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «ДМЗ» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 60,6957%. Вартiсть активiв ПрАТ «ДМЗ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 16 475 636 715,77 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 798 845 843 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах – 5
846 794 728 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняте рiшення – 5 846 794 728 шт., «проти» - 0.

