Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
____25 жовтня 2021 року______________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
N 93/2021 (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

Тімшина Ірина Серафимівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30939178
5. Міжміський код та телефон, факс
0623920500
6. Адреса електронної пошти
E.S.Miropoltseva@donetsksteel.com.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):
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість Вартість активів емітента за Співвідношення граничної сукупної вартості
правочинів (тис.грн)
даними останньої річної
правочинів до вартості активів емітента за
фінансової звітності
даними останньої річної фінансової звітності (у
(тис.грн)
відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.10.2021

13 200 000

18 155 431

72,71

Зміст інформації:
22.10.2021 р. позачерговими загальними зборами ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» прийняте рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Характер правочину –
надання поворотної фінансової допомоги; гранична сукупна вартість таких правочинів з одним контрагентом – 13 200 000 000,00 грн.
(тринадцять мільярдів двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 18 155 431 951,24 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності – 72,71 %.
Загальна кількість голосуючих акцій – 7 798 845 843 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах 5 846 794 728 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення - 5 846 794 728 шт., «проти» - 0 шт.

