Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Міжміський код, телефон та факс емітента
5. Електронна поштова адреса емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ - 15"
01267194
61106 м.Харкiв, пр.Московський, 299
(0572) 99-31-62
zhbk15@ukr.net, 01267194@sodruzhestvo.com.ua
zhbk15.com.ua
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
09.11.2016 загальними зборами Товариства прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет
правочину: продаж нерухомого майна, яке належить Товариству та розташовано за адресою: м.Харкiв, пр.Московський,
299 (нежитлові будівлі та споруди – 205,7 кв.м. літ.Л-1 “Склад цементу»; 602,4 кв.м. літ.М-1 “Склад наповнювачів»; 1747,7
кв.м. літ.Н-7 “Бетонозмішувальний вузол”; 212,8 кв.м. літ.О-1 “Компресорна станція”; 13,2 кв.м. літ И-1 «Автомобільні
терези 30 тон»; 3013 кв.м. літ.П-3 «Адміністративний корпус»; 62,2 кв.м. літ.Р-1 «Трансформаторна підстанція»; 101,8 кв.м.
літ.С-1 «Прохідна №1»; 25,6 кв.м. літ.Т-1 «ГРП (колишня прохідна №2)»; 589 кв.м. літ.Ш-1 «Лісопильний цех»; 1972,6
кв.м. літ.Ю-3 «Столярний цех»; 11210,9 кв.м. літ.Ж-1 «Виробничий корпус»; 156,6 кв.м. літ.Щ-1 «Сушильне відділення»;
«Склад готової продукції»; «Полігон, 2 проліта довжиною 84 метри», «Галерея подачі бетону на полігоні/Галерея подачі
щебеню»), обладнання та споруди згідно додатку №1 до протоколу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину,
визначена вiдповiдно до законодавства: 6 032 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 14 488 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 41,634 %. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй: 208951 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 208951 штук. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 208951 штук (100%), "проти" прийняття рiшення - 0 штук.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Остренко Владислав Анатолiйович

М.П.

