Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
25.02.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№

21-07/104
(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правління-директор
(посада)

(підпис)

Ковров Олександр Борисович
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський
комбінат харчових концентратів"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Дніпропетровська, 49800, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська,
буд. 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00374048

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 374-93-56, 721-25-41

6. Адреса електронної пошти

larisa.nosenko@zolote-zerno.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)

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

00374048.infosite.com.ua
(URL-адреса веб-сайту)

25.02.2021
(дата)

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

1

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.
грн)

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

Співвідношення граничної сукупної
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
282325,00
0,000000

2
3
4
1
24.02.2021
0,00
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (ПРАТ "ДКХК") 24.02.2021 року прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні
договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської
діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України
"Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Голові Правління-директору Товариства.
Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 282325 тис. грн.
Загальна кількість голосуючих акцій - 20 867 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 17047 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 17041 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
Кількість голосуючих акцій, які не брали участі у голосуванні - 6 штук.
Кількість голосуючих акцій за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 штук.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

