
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

10.09.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2 

(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    Братуняк Олег Федорович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акцiонерне товариство "Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00373869 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (0522) 390-128, 245-978 

6. Адреса електронної пошти: 

 r.uschapovsky@kernel.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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

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/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://kirovogradoliya.pat.ua/ 10.09.2020 

(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 09.09.2020 1 529 176 558 101 273,9  

Зміст інформації: 

09.09.2020 на засiданнi наглядової ради ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ", надалi - Товариство, емiтент (протокол №б/н вiд 

09.09.2020) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Товариством з Акціонерним товариством "Креді 

Агріколь Банк", надалі - Банком, Договору поруки  щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", 

надалі - Боржника за Договором про надання фінансування №15 та Договором про надання фінансування №40 щодо 

отримання Боржником у Банку фінансування у розмірі 15 000 000,0 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США та 40 000 

000,00 (сорок мільйонів) доларів США або їх еквівалент у Євро або Гривні відповідно.  

Вчинення значного правочину попередньо погоджено рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

21.04.2020.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 558101 тис. грн.  

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину: 1529176  тис. грн. (55 млн доларiв США за 

курсом НБУ 27,8032 грн. на 09.09.2020), спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом значного 

правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 273,9%.  

Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 3 голоси, "проти" 

прийняття рiшення - немає.  

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом ПРАТ 

"Кропивницький ОЕЗ" не передбаченi. 

 


