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28 грудня 2020р. 
(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

 

№ 544/2-1/2020 
(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 

2180/24712 (із змінами). 
 

Голова Правління – Генеральний директор     

 

 
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ» 

2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 54-а 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33717202 

5. Міжміський код та телефон, факс: (056) 726-92-00 

6. Адреса електронної пошти: nv.krivosheeva@gmi.in.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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ», 33717202 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію): 28.12.2020р. 

https://stockmarket.gov.ua/  

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку: http://gmi.in.ua/, 28.12.2020р. 

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

N  

з/п  

Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості майна 

або послуг, що є 

предметом правочину, 

до вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, на 

якій розміщений 

протокол загальних 

зборів 

акціонерів/засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому прийняте 

рішення 

1  2  3  4  5  6 

1 28.12.2020 123542,3  278441 44,36929  

Зміст інформації: 

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято 

рішення – схвалити укладені Товариством значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 

25% вартості активів ПРАТ «ГМІ» за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2019 р.): 

1. Договір №467S18 від 22.08.2018 р. на поставку металопродукції (катанки), укладений з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(ЄДРПОУ 24432974) на загальну вартість товару 123 542,3 тис. грн. (за період з 01.02.2019 р. до 31.08.2020 р. включно). 

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 123542,3 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 278 441 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 44,36929%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0; 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 

статутом акціонерного товариства: додаткові критерії відсутні. 

2 28.12.2020 185388,0 278441 66,58071  

Зміст інформації: 

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято 

рішення – схвалити укладені Товариством значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 

25% вартості активів ПРАТ «ГМІ» за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2019 р.): 

https://stockmarket.gov.ua/
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2. Договір №376S19 від 17.09.2019 р. на поставку металопродукції (катанки), укладений з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(ЄДРПОУ 24432974) на загальну вартість товару 185 388,0 тис. грн. (за період з 01.02.2019 р. до 31.08.2020 р. включно). 

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 185 388,0 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 278441 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 66,58071%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0; 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 

статутом акціонерного товариства: додаткові критерії відсутні. 

3 28.12.2020 607882,4 278441 218,31641  

Зміст інформації: 

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято 

рішення – схвалити укладені Товариством значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 

25% вартості активів ПРАТ «ГМІ» за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2019 р.): 

 

3. Договір поставки № П-873170/11/2019 від 26.12.2018 р. на поставку металопродукції (катанки), укладеного між Товариством 

та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32036829); загальна вартість товару становить 607 882,4 тис. 

грн. (за період з 01.02.2019 р. до 31.08.2020 р. включно). 

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 607 882,4 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 278441 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 218,31641%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0; 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 

статутом акціонерного товариства: додаткові критерії відсутні. 

4 28.12.2020 38220,1 278441 13,72646  

Зміст інформації: 

28.12.2020р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ», проведених шляхом заочного голосування (опитування), прийнято 

рішення – схвалити укладені Товариством значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 

25% вартості активів ПРАТ «ГМІ» за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2019 р.): 

 

4. Договір поставки № П-487974/11/16 від 29.12.2016 р. на поставку металопродукції (катанки), укладеного між Товариством та 

ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32036829); загальна вартість товару становить 38 220,1 тис. грн. 

(за період з 01.02.2019 р. до 31.08.2020 р. включно). 

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 38 220,1 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 278441 тис. грн; 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,72646%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1982000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0; 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 

статутом акціонерного товариства: додаткові критерії відсутні. 

 

 


