Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
07.07.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№

4/2021
(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)
Президент
(посада)

(підпис)

Писарєв Максим Елеонорійович
(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Черкаська, 19031, с. Степанці, вул. Слобода, буд. 25

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30830662

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 207-00-40, 207-00-40

6. Адреса електронної пошти

v.golodnenko@mhp.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 проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення
оприлюднення)

ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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 "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

1

Дата прийняття
рішення

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

Вартість активів
Співвідношення ринкової вартості майна
Адреса сторінки власного веб-сайту, на
емітента за даними
або послуг, що є предметом правочину, до
якій розміщений протокол загальних
останньої річної
вартості активів емітента за даними
зборів акціонерів/засідання наглядової
фінансової звітності (тис. останньої річної фінансової звітності (у
ради, на яких/якому прийняте рішення*
грн.)
відсотках)
3
4
5
6
2183232,00
17350573,00
12,580000 https://mpf.mhp.ua/

2
1
06.07.2021
Зміст інформації:
06 липня 2021 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №5 від 06.07.2021 р.)
(надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" та/або Товариство), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Предмет правочину:
Надання згоди на укладення та підписання Товариством із MHP Food Trading LLC (юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства Об'єднаних
Арабських Еміратів, зареєстрована за адресою: офіс 1704, One By Omniyat Building Business Bay, Дубай, ОАЕ, номер комерційної ліцензії 755226, реєстраційний номер
1220991) Контракту, предметом якого є поставка олії соняшникової.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ
на 06.07.2021 р. (27,2904) - 2 183 232 000,00 (два мільярди сто вісімдесят три мільйони двісті тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 350 573 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 12,58%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що
проголосували "за": 8 000 916 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.
* Заповнюють публічні акціонерні товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

