ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
12.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
7
(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
Басараб Роман Іванович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження

Акцiонерне товариство "Рівнесільмаш"
Акціонерне товариство
56000 35350 Рівненський р-н, смт Квасилів вул.
Індустріальна,6

4.Ідентифікаційний код юридичної
00728380
особи
5. Міжміський код та телефон, факс 067 344 36 91 6. Адреса електронної пошти
roman.basarab@homegroup.com.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 здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку.
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).

ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://www.rivnesilmash.com.ua/ua/issuer/
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

12.04.2021
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№
з/п

1
1

Дата
прийнят
тя
рішення
2
12.04.202
1

Граничн
а
сукупна Вартість активів емітента за даними
вартість останньої річної фінансової звітності
правочи
(тис. грн)
нів (тис.
грн)
3
4
200000

80813

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
247.48493

Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 22 вiд 12.04.2021 р.) було прийняте рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв. Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів на
суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року
з дня проведення Загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент
проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2021 року, вирішили схвалити вчинення
Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 році наступних Загальних зборів за рішенням Наглядової
ради (без попереднього схвалення Загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу,
надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки,
договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів
уступки прав вимоги, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують
25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на
31.12.2020р. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно реєстру, складеного НДУ на 24-00год.
05.04.2021 року складає 1274072 штуки. Загальна кiлькiсть акцiй, яку зареєстровано для участi у Загальних зборах
складає 983848 штук. Кiлькiсть голосiв що проголосували “за” – 983848 штук, “проти” – 0 штук, “утримались” – 0
штук.

