
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА 

РАЙАГРОХІМІЯ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05491072 

3. Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Григорівське шосе, буд.88 

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-28-08, (057) 752-28-08 

5. Електронна поштова адреса: info@agrochim.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.agrochim.com.ua 

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  
 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 

12.12.2016р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - надати попередню згоду на 

укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, 

але не більш ніж до 11.12.2017р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, 

припиненням договорів підряду, поставки, купівлі-продажу, найму (оренди) рухомого або 

нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, 

інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, 

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

товариства. Предмет та сума зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою.; 

Гранична сукупність вартості правочинів - 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів 00 коп.) грн.; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 30 299 тис.грн.; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 1650,22%; 

Загальна кількість голосуючих акцій - 3 432 053 шт., кількість голосуючих акцій, що 

зареєстровані для участі у загальних зборах - 3 303 623 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували «за» - 3 303 623 шт. та «проти» -0, прийняття рішення. 

 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор   Добросотськов А.В. М.П. 

13.12.2016 

http://www.agrochim.com.ua/

