
 

 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

02 вересня 2020 року 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
N 17/17–057юр 
(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       Салєєв Ільдар Азізюляєвич 

(посада)   (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 "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

30939178 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(06239) 205-00 

6. Адреса електронної пошти 

v.n.kharchevnikova@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):  

II. 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 надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 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) 

URL-адреса сторінки власного 

веб-сайту, на якій розміщений 

витяг з протоколу загальних 

зборів акціонерів / засідання 

наглядової ради, на яких/якому 

прийняте рішення* 

1 2 3 4 5 6 

1 02.09.2020 8 175 857,21 7 955 816 102,7658 - 

Зміст інформації: 

02.09.2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного 
правочину – Договору про відступлення права вимоги. Предмет значного правочину, щодо якого прийнято рішення про надання згоди на вчинення, є 
відступлення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 30939178; 

Первісний кредитор) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742; Новий 

кредитор) права вимоги до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 

05393043; Боржник) на загальну суму 8 175 857 205, 54 грн. (вісім мільярдів сто сімдесят п’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят сім тисяч двісті п’ять гривень 
54 копійки), 

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 7 955 816 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 102,7658%.  

Загальна кількість голосуючих акцій – 7 798 845 843 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 

5 849 914 267 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 5 849 914 267 шт., «проти» - 0 шт. 

1 2 3 4 5 6 

2 02.09.2020 23 188 116 ** 7 955 816 291,4612 - 

Зміст інформації: 

02.09.2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного 
правочину. Предметом значного правочину, щодо якого прийнято рішення про надання згоди на вчинення, – Мирової угоди (Settlement Deed) – є 
врегулювання справи: консолідований арбітражний номер 173592, що знаходиться на розгляді Лондонського міжнародного арбітражного суду (London 

Court of International Arbitration), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з БАРЛЕНКО 

ЛТД (BARLENCO LTD) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер HE 221823), ІТІНЕРІС ХОЛДІНГЗ 
ЛІМІТЕД (ITINERIS HOLDINGS LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний 

номер ВС №1908741), які разом іменовані - «Кредитори», ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована 
відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ 

«ПОКРОВСЬКЕ» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 13498562), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «МАКІЇВКОКС» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 32598706), ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, 



 

 

№ 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) 

URL-адреса сторінки власного 

веб-сайту, на якій розміщений 

витяг з протоколу загальних 

зборів акціонерів / засідання 

наглядової ради, на яких/якому 

прийняте рішення* 

1 2 3 4 5 6 

ідентифікаційний код 00191164), ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MCP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства 
Британських Віргінських островів (реєстраційний номер 534842), які разом іменовані - «Сторони-Позичальники». В рамках Мирової угоди (Settlement Deed) 

ПРАТ «ДМЗ» зобов’язується у повному обсязі виплатити Кредиторам суму у розмірі 340 000 000,00 доларів США (триста сорок мільйонів доларів США), 

та сплатити (відшкодувати) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» суму в розмірі 500 000 000,00 

доларів США (п'ятсот мільйонів доларів США), в гривнях за обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату 
виплати, яку ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» повністю виплачує Кредиторам відповідно до умов Мирової угоди (Settlement Deed). 

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 7 955 816 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 291,4612%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 7 798 845 843 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 

5 849 914 267 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 5 849 914 267 шт., «проти» - 0 шт. 
** ПРИМІТКА. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину (колонка 3 таблиці) вказана в валюті України за офіційним курсом гривні щодо долара США, 

встановленим НБУ на день та на час прийняття рішення Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «ДМЗ» - 02.09.2020 року: (340 000 000,00 доларів США х 27,6049 = 

9 385 666 000,00 гривень; 500 000 000,00 доларів США х 27,6049 = 13 802 450 000,00 гривень; 9 385 666 000,00 гривень + 13 802 450 000,00 гривень = 23 188 116 000,00 гривень) 

* Заповнюють публічні акціонерні товариства 


