Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

17.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

11/2019
(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)
Директор

Онука Володимир Володимирович

(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 "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08800, Київська обл., м. Миронiвка, вул. Елеваторна, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
32547211
5. Міжміський код та телефон, факс
(04343) 61-381 (04343) 61-381
6. Адреса електронної пошти
v.golodnenko@mhp.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
ринку
(адреса
сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
Ринкова вартість майна
емітента за даними
правочину, до
або послуг, що є
останньої річної
вартості активів
предметом правочину
фінансової
емітента за даними
(тис. грн)
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

16.12.2019

3524699

7961761

44.27

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

6

Зміст інформації:
16 грудня 2019 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №4 вiд 16.12.2019 р.) (надалi – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»), було прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Предмет правочину:
- Надати згоду на укладення Товариством договору про внесення змiн та викладення в новiй редакцiї, що буде укладено мiж, серед iнших, (1)
Scylla Capital Limited у ролi первiсного боржника, (2) MHP Food Trading LLC як нового боржника, (3) ING Bank N.V. та iншими банками
та/або фiнансовими установами у ролi кредиторiв, (4) MHP SE та Raftan Holding Limited у ролi гарантiв, та (5) Товариством, ПрАТ
“МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”, ТОВ “КАТЕРИНОПIЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”, ПрАТ “МИРОНIВСЬКИЙ ХЛIБОПРОДУКТ”, ТОВ
“ВIННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА” та ТОВ “НВФ “Урожай” у ролi поручителiв (далi – “Договiр про внесення змiн та викладення у новiй
редакцiї”), до кредитного договору щодо синдикованого забезпеченого поновлювального передекспортного фiнансування на суму до 100 000
000 доларiв США вiд 31 серпня 2017 року (зi змiнами, що вносилися час вiд часу), укладеного мiж, серед iнших (1) Scylla Capital Limited у
ролi боржника, (2) ING Bank N.V. та iншими банками та/або фiнансовими установами у ролi кредиторiв, (3) MHP SE та Raftan Holding Limited
у ролi гарантiв, та (5) ТОВ “КАТЕРИНОПIЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”, ПрАТ “МИРОНIВСЬКИЙ ХЛIБОПРОДУКТ”, ТОВ “ВIННИЦЬКА
ПТАХОФАБРИКА”, ТОВ “УРОЖАЙНА КРАЇНА”, ПрАТ “ЗЕРНОПРОДУКТ МХП” та ТОВ “НВФ “Урожай” у ролi поручителiв з
урахуванням змiн, що могли та можуть вноситися час вiд часу (далi - “Кредитний договiр”).
- Надати згоду на внесення змiн та доповнень до договору застави товарiв i сировини вiд 31 серпня 2017 року мiж Товариством у ролi
заставодавця та ING Bank N. V. у ролi заставодержателя з урахуванням змiн, що могли або можуть вноситися до нього часу вiд часу (далi –
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“Договiр застави”) та укладення договору про внесення змiн та викладення у новiй редакцiї до Договору застави (далi – “Договiр про внесення
змiн до договору застави”), а також будь-яких iнших змiн та доповнень (додаткiв, додаткових договорiв про внесення змiн) до Договору
застави, у тому числi, у зв’язку iз збiльшенням основної суми Кредиту до 150 000 000 (ста п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США, як це може
бути необхiдно вiдповiдно до умов Кредитного договору та/або у зв’язку з Кредитним договором.
- Надати згоду на пiдтвердження Товариством поруки наданої вiдповiдно до договору поруки вiд 31 серпня 2017 року мiж, серед iнших,
Товариством у ролi солiдарного поручителя та ING Bank N. V. у ролi агента iз забезпечення (security agent) зi змiнами, якi могли вноситися час
вiд часу (далi – “Договiр поруки”) для забезпечення виконання зобов’язань кожною, крiм Товариства, Зобов’язаною особою (як цей термiн
визначено в Кредитному договорi) за Кредитним договором та/або iншими Фiнансовими документами вiдповiдно до їх умов та укладання
договору про пiдтвердження поруки (deed of confirmation) мiж, серед iнших, Товариством у ролi солiдарного поручителя та ING Bank N. V. у
ролi агента iз забезпечення (security agent) (далi – “Договiр про пiдтвердження поруки”), а також будь-яких змiн, пiдтверджень та доповнень
(додаткiв, додаткових договорiв про внесення змiн) до Договору поруки, у тому числi, у зв’язку iз збiльшенням основної суми Кредиту до 150
000 000 (ста п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США, як це може бути необхiдно вiдповiдно до умов Кредитного договору та/або у зв’язку з
Кредитним договором.
“Договiр застави” та “Договiр поруки” є похiдними вiд "Кредитного Договору".
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 150 000 000 (сто п’ятдесят мiльйонiв)
доларiв США (по курсу НБУ на 16.12.2019р. (23.497996) – 3 524 699 400,00 грн. (три мiльярди п’ятсот двадцять чотири мiльйони шiстсот
дев’яносто дев’ять тисяч чотириста) гривень).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7 961 761 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 44,27%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 317 152 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 317 152 000,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається
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загальними зборами).
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства – вiдсутнi.

