Південно-Українське територіальне управління
Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку
вул. Гайдара, 13, 8 поверх, м. Одесса, 65078

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси" надає особову інформацію ВIдомостi про
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв від "16" травня
2017 р.
1. Електронна форма повідомлення.

Голова правлiння (генеральний директор)
(посада)

МП

Дата

19.05.2017

___________

Слiпченко Iван Миколайович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння (генеральний директор)
( посада )

Слiпченко Iван Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

19.05.2017
Дата

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

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24714951

5.Міжміський код та телефон, факс

0522 567308 0522 567308

6. Електронна поштова адреса

vtor_resurs@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.05.2017
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

94 "Вiдомостi НКЦПФР"

22.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.vtorres.kr.ua/

19.05.2017

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 16.05.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності ( у відсотках)

1

2

3

4

5

2

16.05.2017

5286680.00

98045.00

5392.0955

Зміст інформації:
* дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 16.05.2017 року;
* найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси";
* вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинiв будь-якого характеру (у тому числi, але не тiльки, кредитних
договорiв, договорiв iпотеки, застави, поруки, купiвлi-продажу об'єктiв нерухомого та рухомого майна, договорiв лiзингу, господарських та iнших договорiв у межах лiмiту граничної ринкової вартостi кожного
правочину - до 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України/росiйських рублях/євро за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України на
момент укладення таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв,
але не пiзнiше нiж 30 квiтня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рiшення щодо визначення iстотних умов укладання Товариством таких правочинiв;
* гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -5286680 тис.грн. (у межах лiмiту граничної ринкової вартостi кожного правочину - до 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту в
нацiональнiй валютi України/росiйських рублях/євро за курсом валют);
* вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98045 тис. грн.;
* спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 5292,0955%;
Загальна кiлькiсть акцiй: 85 534 215 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 акцiонер, якому належить 84 566 480
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - Результати голосування: "за" - 84 566 480 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв
(представникiв акцiонерiв) Товариства; "проти" - 0 голосiв "утримались" - 0 голосiв.

2

16.05.2017

4296.31

98045.00

4.3820

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв- 16.05.2017 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси";
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 1). Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змiн до iпотечного договору вiд 24.06.2016, посвiдченого приватним нотарiусом Київського
мiського нотарiального округу Дiленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрi за № 1095, та договору застави обладнання вiд 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/Z-1, укладених мiж ПАТ "Вториннi ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в
забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нiкморсервiс Нiколаєв" за кредитним договором вiд 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором вiд 03.06.2016 № 12ВД. 2). Надати наглядовiй радi Товариства
повноваження приймати рiшення про укладення договорiв про внесення змiн та/або додаткових договорiв до вказаних в п. 15.1. цього протоколу iпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних iз
внесенням будь-яких змiн до кредитних договорiв, визначати iстотнi умови таких договорiв, а також приймати iншi рiшення, якi пов'язанi iз внесенням змiн до вказаних договорiв, з дати прийняття цього рiшення
Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв, але не пiзнiше нiж 30 червня 2018 року. 3). Уповноважити голову правлiння (генерального директора)
Товариства Слiпченко Iвана Миколайовича або iншу уповноважену ним на пiдставi довiреностi особу укласти та пiдписати вiд iменi Товариства вiдповiднi договори про внесення змiн iпотечного договору та
договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на пiдписання всiх iнших документiв, необхiдних для виконання цього
рiшення.
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 4296,31 тис. грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98045,0 тис. грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 4,3820%;
Загальна кiлькiсть акцiй: 85 534 215 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 акцiонер, якому належить 84 566 480
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - Результати голосування: "за" - 84 566 480 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв
(представникiв акцiонерiв) Товариства; "проти" - 0 голосiв "утримались" - 0 голосiв.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 16.05.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності ( у відсотках)

1

2

3

4

5

3

16.05.2017

886.92

98045.00

0.9046

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 16.05.2017 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси"
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ
"УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" як за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, так i за будь-якими iншими кредитними правочинами, що можуть бути укладенi мiж ними в майбутньому, а
саме: як на укладення нових iпотечних договорiв та договорiв застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так i на укладення договорiв про внесення змiн та додаткових договорiв до чинних
iпотечних договорiв та договорiв застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у
межах лiмiту граничної ринкової вартостi предмета iпотеки та предмета застави за кожним правочином - до 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту цiєї суми в нацiональнiй валютi
України - гривнi за курсом, встановленим Нацiональним банком України на момент вчинення таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дня прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв, а
саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше нiж 30 квiтня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рiшення
про визначення iстотних умов укладення Товариством таких правочинiв;
<гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 886,90 тис. грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 98045,0 тис. грн.;
<спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 0,90460%;
Загальна кiлькiсть акцiй: 85 534 215 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 акцiонер, якому належить 84 566 480
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - Результати голосування: "за" - 84 566 480 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв
(представникiв акцiонерiв) Товариства; "проти" - 0 голосiв "утримались" - 0 голосiв.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 16.05.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Південно-Українське територіальне управління
Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку
вул. Гайдара, 13, 8 поверх, м. Одесса, 65078

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси" надає особову інформацію Вiдомостi про
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв від "16" травня 2017 р.

1. Електронна форма повідомлення.

Голова правлiння (генеральний директор)
(посада)

МП

Дата

19.05.2017

___________

Слiпченко Iван Миколайович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння (генеральний директор)
( посада )

Слiпченко Iван Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

19.05.2017
Дата

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

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24714951

5.Міжміський код та телефон, факс

0522 567308 0522 567308

6. Електронна поштова адреса

vtor_resurs@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.05.2017
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

94 "Вiдомостi НКЦПФР"

22.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.vtorres.kr.ua/

19.05.2017

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 16.05.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

2. 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

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності

1

2

3

4

5

1

16.05.2017

4296.31

98045.00

4.3820

Зміст інформації:
* дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 16.05.2017 року
* назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси"
* предмет правочину - Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змiн до iпотечного договору вiд 24.06.2016, посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Дiленян Л.Р.
зареєстрованому в реєстрi за № 1095, та договору застави обладнання вiд 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/Z-1, укладених мiж ПАТ "Вториннi ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ
"Нiкморсервiс Нiколаєв" за кредитним договором вiд 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором вiд 03.06.2016 № 12ВД. Затвердити договiр поруки вiд 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, укладений мiж ПАТ
"Вториннi ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК".
* ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 4296311,55 грн;
* вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98045 тис. грн
* спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 4,38200%;
*Загальна кiлькiсть акцiй: 85 534 215 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 акцiонер, якому належить 84 566 480
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - Результати голосування: "за" - 84 566 480 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв
(представникiв акцiонерiв) Товариства; "проти" - 0 голосiв "утримались" - 0 голосiв.
* додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - Товариство виступило майновим поручителем ТОВ
"Нiкморсервiс Нiколаєв" за кредитним договором вiд 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором вiд 03.06.2016 № 12ВД, укладеним мiж ним та ПАТ "ВТБ БАНК". В забезпечення виконання зобов'язань
позичальника Товариство уклало iз ПАТ "ВТБ БАНК" iпотечний договiр вiд 24.06.2016, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Дiленян Л.Р. зареєстрований в реєстрi за № 1095
та договiр застави обладнання вiд 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/Z-1.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 16.05.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

