Особлива інформація
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне наукововиробниче об'єднання".
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05747991.
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
6. Адреса електронної пошти: info@snpo.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:
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA.
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку, адреса сторінки:
http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/osobaya-i-regulyarnaya-informatsiya-emitenta/osobaya-informatsiyaemitenta/, 18.07.2019р.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
№ з/п

1

Дата
прийняття
рішення

Ринкова
вартість майна
або послуг, що
є предметом
правочину
(тис. грн)

18.07.2019

379314,480

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)
5129363

Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг,
що є предметом
правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
7,4

Адреса сторінки власного вебсайту, на якій розміщений
протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової
ради, на яких/якому прийняте
рішення

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlyaaktsionerov/osobaya-i-regulyarnayainformatsiya-emitenta/osobayainformatsiya-emitenta/

Зміст інформації:
18.07.2019р., протокол 18/07-2019, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було
прийнято рішення про укладення між Товариством та Контрагентом контракту на поставку технологічного
обладнання та виконання робіт для дотискувальної компресорної станції (далі - Контракт). Загальна вартість
обладнання та робіт за Контрактом - 14 668 000,00 доларів США. Офіційний курс НБУ станом на
18.07.2019р.: 1 дол.США = 25,86 грн.
Згідно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує із Наглядовою радою
укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту. Згідно з п.13.1.1
Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо
ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів)
гривень».
Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 4 голосів, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi
Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення – 4 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували
«за» прийняття рiшення – 4 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0,
кiлькiсть голосiв, що «утрималися» – 0.
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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
В.о.Генерального директора Лук'яненко В.М.
18.07.2019р.

