Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
21.04.2021
(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Генеральний директор
(посада)

Радченко Олександр Олександрович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

63702 Харкiвська обл., м.Куп'янськ,
вул. Ломоносова, 26

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00418142

5. Міжміський код та телефон, факс

(0574) 55-954, 51-359

6. Адреса електронної пошти

andrey.belotserkovsky@kmk.kharkov.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
проводить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення).
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://kmk.ua/ru/company/corpotcet.html

21.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис. грн.)

1

2

3

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)
4

1

20.04.2021

1000000.000

319943.000

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
5
312.55567000000

Зміст інформації
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв: 20.04.2021.
Вiдомостi щодо правочинiв, що має право проводити Товариство, протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття цього рiшення: договорiв купiвлi-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод,
договорiв застави, додаткових угод, тощо.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дiй, а Генеральному
Директору повноваження щодо пiдписання зазначених договорiв.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 1 000 000 тис.грн. (один мiльярд гривень).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 319 943 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 312,55567%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 37 254 376 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 37 254 376 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 37 254 376 штук, "проти" прийняття
рiшення: 0 штук.
2

20.04.2021

337099.000

319943.000

105.36221000000

Зміст інформації
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв: 20.04.2021.
Вiдомостi щодо правочинiв, що виникатимуть мiж Емiтентом та АТ "КРЕДОБАНК" та якi має право проводити
Товариство протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення (у перiод з 30.04.2021р. по
30.04.2022р.), а саме:
- кредитнi договори та додатковi угоди до них (вiдновлювальнi та невiдновлювальнi кредити та кредитнi лiнiї,
iнвестицiйнi кредити, овердрафти, гарантiї, акредитиви та iн.) за цiльовим використанням кредитiв: поповнення
обiгових коштiв, сплата за сировину, матерiали, товари, послуги, виплата заробiтної плати, сплата податкiв та
зборiв, будiвництво, придбання обладнання, транспортних засобiв, нерухомостi, рефiнансування кредитiв iнших
фiнансових установ, iнше;
- договори застави (iпотеки) АТ "КРЕДОБАНК" в якостi забезпечення зобов'язань за кредитними договорами та
додатковими угодами до них, майна (майнових прав), що належить Товариству.
Максимальний строк будь-якого з кредитiв 84 мiсяцi.
Надати Генеральному Директору Радченко О.О., а у випадку його відсутності заступнику Генерального
Директора з фінансово-економічних питань Товариства Білоцерковському А.Б., повноваження на вчинення всіх
необхідних та достатніх дій, пов'язаних з реалізацією вище схвалених рішень Загальних зборів акціонерів
Товариства, на укладення та підписання договорів із АТ "КРЕДОБАНК".
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 10 000,00 тис. (десять мiльйонiв) Євро, що по курсу Нацiонального
банку України на дату прийняття рiшення у гривневому еквiвалентi становить 337 099 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 319 943 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 105.36221%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 37 254 376 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 37 254 376 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 37 254 376 штук, "проти" прийняття
рiшення: 0 штук

