
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність 
 Інформації, що розкрита відповідно до вимог  
Положення про розкриття інформації емітентами  
цінних паперів 

Голова 
правлiння - 

генеральний 
директор 

      
Короленко Михайло Костянтинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                         
  

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ 
КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

71674 Запорiзька область Василiвський район село Мала Бiлозiрка Веселiвське 
шосе, 7 км 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 00191218 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 

6. Електронна поштова 
адреса емітента info@zgrk.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.02.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

24(2777) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
05.02.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zgrk.com.ua 

в мережі 
Інтернет 05.02.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 
  



           Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
 

 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість 

 

№ 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) 
1 2 3 4 5 

1 30.01.2018 2200000.000 6449885.000 34.10914000000 

Зміст інформації 
30.01.2018 загальними зборами акцiонерiв прийнятте рiшення про схвалення та затвердження правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, укладенних Товариством протягом 2017 року; 
предмет правочинiв- контракти на поставку Товариством у 2017 роцi залiзної руди, що укладенi з АТ "МIНЕРФIН" 
(MINERFIN, а.s.) (iдентифiкацiйний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. 
Братиславi, Словаччина) - акцiонер, що володiє бiльше 25% акцiй емiтента, має представника в Наглядовiй радi; 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 2200000 тис.грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6 449 885 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 34, 109%; 
iншi iстотнi умови правочинiв вiдсутнi; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 112201494; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 112006674; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" -  90606819;    
                                                                                            "проти" - 0. 
 

2 30.01.2018 2100000.000 6449885.000 32.55872000000 

Зміст інформації 
30.01.2018 загальними зборами акцiонерiв прийнятте рiшення про схвалення та затвердження правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, укладенних Товариством протягом 2017 року; 
предмет правочину- Контракт на поставку Товариством у 2017 роцi залiзної руди, укладений з  
ПАТ "Запорiжсталь" (ЄДРПОУ 00191230)  - акцiонер, що володiє бiльше 25% акцiй емiтента, має представника в 
Наглядовiй радi; 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 2100000 тис.грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6 449 885 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 32, 5587%; 
iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 112201494;          , 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 112006674 ; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" -  57475530;   
                                                                                            "проти" - 0. 

3 30.01.2018 2600000.000 7795840.000 33.35112000000 

Зміст інформації 
30.01.2018 загальними зборами акцiонерiв прийнятте рiшення про надання згоди на вчинення  правочину iз 
заiнтересованiстю; 
предмет правочинiв- на укладання контрактiв на поставку Товариством у 2018 роцi залiзної руди АТ "МIНЕРФIН " 
(MINERFIN, а.s.) (iдентифiкацiйний номер 31 401 333 торгового реестру Районного суду Братислава I в м. 
Братиславi, Словаччина) - акцiонер, що володiє бiльше 25% акцiй емiтента, має представника в Наглядовiй радi; 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 2600000 тис.грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 795 840 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 33, 3511%; 
iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 112201494;          , 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 112006674 ; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" -  90606819; 



                                                                                            "проти" - 0. 
 

4 30.01.2018 2500000.000 7795840.000 32.06839000000 

Зміст інформації 
30.01.2018 загальними зборами акцiонерiв прийнятте рiшення про наданння згоди на вчинення Товариством у 2018 
роцi  правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 
предмет правочинiв- на укладання контрактiв на поставку Товариством у 2018 роцi залiзної руди ПАТ 
"Запорiжсталь" (ЄДРПОУ 00191230) - акцiонер, що володiє бiльше 25% акцiй емiтента, має представника в 
Наглядовiй радi; 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 2500000 тис.грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 795 840 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 32,068%; 
iншi iстотнi умови правочинiв вiдсутнi; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 112201494;  
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 112006674;  
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" -  57475530; 
                                                                                            "проти" - 0. 
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