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02 квітня 2019р. 
(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

 

№ 222-1/2019 
(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    О.В. Ємельяненко  

 

 
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. Карла Макса, 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): 02.04.2019р. 

https://stockmarket.gov.ua/  

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку: www.gmi.in.ua , 02.04.2019р. 

 

Відомості про прийняття рішення  

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

N  

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  29.03.2019  700000  274589  254,92645 

Зміст інформації: 

29.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПРАТ «ГМІ» прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення 

Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 

даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: правочини по придбанню Товариством металопродукції (катанки) – 

гранична сукупна вартість правочинів із придбання сировини (катанки) не повинна перевищувати суму 700 млн. грн. (сімсот 

мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України 

офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину). 

 

Граничної сукупної вартості правочинів: 700000 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 274589 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках): 254,92645%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 982 000; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 982 000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 982 000; 

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