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.
Скляров Віталій
Леонідович

Голова Правління
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали
керівника)

М.П.

26.10.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
18014, м. Черкаси, вул. Першотравнева (Героїв Холодного Яру), 72
4. Код за ЄДРПОУ
00203826
5. Міжміський код та телефон, факс
(0472) 39-61-59 (0472) 54-01-46
6. Електронна поштова адреса
corpsekretar@azot.ck.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.10.2016
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*

203 (4491) "Бюлетень. Цінні папери України"

31.10.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3.
в
Повідомлення http://www.azot.cherkassy.net/content/news7/inform/information.php
мережі 31.10.2016
розміщено на
Інтернет
сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ 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.)

1

2

3

4

5

1

26.10.2016

645064.592

4811303.000

13.41

Зміст інформації:
26 жовтня 2016 року прийнято рішення Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» (Протокол № 26/10/16 від 26 жовтня 2016 року) про надання згоди на
вчинення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значного правочину - Додаткової угоди № 18 до Договору на розподіл
природного газу № 01/17480/Т-15 від 31.12.2014 року (надалі - Договір) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» (Газорозподільне підприємство) стосовно продовження строку дії Договору до 30
листопада 2016 року (включно), а в частині проведення розрахунків за надані послуги - до їх повного здійснення. Ринкова вартість послуг, що є
предметом правочину (загальна сума Договору з урахуванням Додаткової угоди № 18) складатиме до 645 064 593,99 грн. (шістсот сорок п’ять
мільйонів шістдесят чотири тисячі п’ятсот дев’яносто три гривні 99 копійки), з урахуванням ПДВ. Вартість активів ПАТ «АЗОТ» за даними
останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 року складає 4 811 303 000,00 грн. (чотири мільярди вісімсот одинадцять мільйонів
триста три тисячі гривень 00 копійок). Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину (загальної суми Договору з
урахуванням Додаткової угоди № 18) до вартості активів ПАТ «АЗОТ» за даними останньої фінансової звітності складає 13,41 відсотків.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину законодавством не передбачені та статутом ПАТ «АЗОТ» не визначені.

