
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

(дат а реєст рації еміт ент ом елект ронного документ а)

(вихідний реєст раційний номер елект ронного документ а)
Підт верджую ідент ичніст ь т а дост овірніст ь інформації, що розкрит а відповідно до вимог Положення
про розкрит т я інформації еміт ент ами цінних паперів, зат вердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів т а фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєст рованого в Мініст ерст ві
юст иції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

Ковальчук Ю.Л.

(прізвище т а ініціали
керівника)

 

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування еміт ент а ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ

РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма Приват не акціонерне т оварист во
3. Місцезнаходження Запорізька област ь, 71100, міст о Бердянськ,

Меліт опольське шосе, будинок 84/1
4. Код за ЄДРПОУ 00904167
5. Міжміський код т а т елефон, факс 06153 60764
6. Елект ронна пошт ова адреса hrebtova.t@berdyansk.biz
7. Найменування, ідент ифікаційний код юридичної
особи, країна реєст рації юридичної особи т а
номер свідоцт ва про включення до Реєст ру осіб,
уповноважених надават и інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

Державна уст анова "Агент ст во з розвит ку
інфраст рукт ури фондового ринку України",
21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайт і учасника
фондового ринку

http://www.rayagroprom.pat.ua/emitents/reports

(адреса ст орінки)

в мережі
Інт ернет

23.03.2020

(дат а)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}



ВІДОМОСТІ

про прийнят т я рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N
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)

Адреса сторінки власного веб-сайту,
на якій розміщений протокол

загальних зборів акціонерів/засідання
наглядової ради, на яких/якому

прийняте рішення*

1 2 3 4 5 6
1 20.03.2020 219000.000 196219.000 111.610 д/н
Зміст  інформації:
Дат а прийнят т я рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 20.03.2020 р. Назва уповноваженого органу, що його прийняв:
Наглядова рада. Предмет  правочину - Поширит и діючу іпот еку майна Товарист ва (майнову поруку), що оформлена в забезпечення виконання
зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: комплекс будівель і споруд, розт ашованих за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Макарова, 20/ вул. Малигіна, 2, що обт яжений Іпот ечним договором 12/02-19/91/11 від 28.10.2011 р. на нові умови кредит ування/фінансування ТОВ
«ТД Агрінол» код ЄДРПОУ 32365436 т а ТОВ «НВП Агрінол» код ЄДРПОУ 32365441 за Генеральною кредит ною угодою №010/02-19/91 від 02.11.2007
року (далі – ГКУ), з загальним ліміт ом еквівалент ним 219 000 000,00 гривень, у зв’язку з вст ановленням можливост і здійснення операцій в рамках
вказаної ГКУ в гривні, євро т а доларах США. Укласт и з АТ «Райффайзен Банк Аваль» додат кову угоду/договір про унесення змін до Іпот ечного
договору № 12/02-19/91/11 від 28.10.2011 р.. Ринкова варт іст ь майна або послуг, що є предмет ом правочину, визначена відповідно до
законодавст ва - 219000 т ис. грн. Варт іст ь акт ивів еміт ент а за даними ост анньої річної фінансової звіт ност і - 196219 т ис. грн. Співвідношення
ринкової варт ост і майна або послуг, що є предмет ом правочину, до варт ост і акт ивів еміт ент а за даними ост анньої річної фінансової звіт ност і (у
відсот ках) - 111,61%. Загальна кількіст ь голосів - 2 шт . Кількіст ь голосів, що проголосували «за» т а «прот и» прийнят т я рішення - «за» - 2 шт .,
«прот и» - 0 шт . Додат кові крит ерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавст вом, ст ат ут ом акціонерного
т оварист ва не визначені.

* Заповнюют ь публічні акціонерні т оварист ва.
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