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

Корнiєнко Оксана Сергiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2018
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 "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84122, мiсто Слов'янськ, бульвар Пушкiна, буд. 10
4. Код за ЄДРПОУ
00190302
5. Міжміський код та телефон, факс
0626223691
6. Електронна поштова адреса
kxm@kb-koks.donbass.com

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

16.04.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

74 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

18.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.kbkxm-kbk.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

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

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

1

2

3

4

5

1

16.04.2018

522.4

2708

19.29

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про схвалення значного правочину - 16.04.2018р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова рада Товариства ;
Предмет правочину: Контракт№ ENG/D/RRJ/23 з компанiєю RRJ Designs and Consulting
PVT LTD (Iндiя) на iнжинiринговi послуги з розробки креслень i документацiї для
реконструкцiї коксової батареї № 3 компанiї AL NASR (Арабська республiка Єгипет).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 20000,00 тис. доларiв США,
що за курсом НБУ на дату укладання складає - 522,40 тис. грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2708 тис.грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 19,29%;
Рiшення Наглядовою радою Товариства прийнято одностайно "ЗА" - голосували 6 осiб;
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством - додатковi критерiї Статутом не визначенi.

