Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Радченко А.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.09.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний фонд"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ
38926880
5. Міжміський код та телефон, факс
044-277-27-00 044-277-27-07
6. Електронна поштова адреса
info@agrofond.gov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.09.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№181(2934) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

21.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://agrofond.gov.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.09.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

1

13.09.2018

3990000

6999158

57.00

http://agrofond.gov.ua

Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину:
13 вересня 2018 року;
- Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: єдиний засновник та акцiонер Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний
фонд» (далi – «Товариство») Держава Україна в особi Мiнагрополiтики.
2) Предмет правочину: застава товарiв в оборотi (зерно та мiнеральнi добрива) або товарiв на складi (зерно за подвiйними складськими
свiдоцтвами), застава права вимоги грошових коштiв з вкладного (депозитного рахунку) загальною оцiночною вартiстю всього забезпечення не
бiльше 3 990 000 тис. грн., передбачених кредитним договором мiж АТ «Укрексiмбанк» та Товариством.
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3 990 000 000,00 (три мiльярди
дев’ятсот дев’яносто мiльйонiв гривень 00 копiйок).
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 6 999 158 тис. грн. (шiсть мiльярдiв дев’ятсот дев’яносто дев’ять
мiльйонiв сто п’ятдесят вiсiм тисяч гривень).
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 57,00%.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято
єдиним акцiонером Товариства.
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
Товариства: не визначенi.

