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.
Коханов Володимир
Генеральний директор
Марксович
(прізвище та ініціали
(посада)
(підпис)
керівника)
М.П.

25.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та телефон,
факс
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації

I. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
Акціонерне товариство
61089 м. Харкiв пр. Фрунзе, 3
05808853
0572-93-51-14 94-06-79

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
25.04.2017
Комісії
(дата)
2. Повідомлення
80(2585) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
27.04.2017
(номер та найменування офіційного
опубліковано у
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
www.harp.ua
в мережі Інтернет
26.04.2017
сторінці
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

Ринкова
Співвідношення ринкової
вартість
вартості майна або послуг, що є
майна або Вартість активів емітента
Дата
предметом правочину, до
№
послуг, що за даними останньої річної
прийняття
вартості активів емітента за
з/п
є
фінансової звітності (тис.
рішення
даними останньої річної
предметом
грн)
фінансової звітності (у
правочину
відсотках)
(тис. грн)
1
2
3
4
5
1 25.04.2017 586821.33 1821067
32.22404
Зміст інформації:
.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 25.04.2017р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори
акцiонерiв АТ "ХАРП" - предмет правочину -Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї з ПАТ
"АЛЬФА-БАНК", у вiдповiдностi з яким ПАТ "АЛЬФА-БАНК" вiдкриє Товариству
невiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї - не бiльше
22 000 000,00 (Двадцять два мiльйони,00) доларiв США; " строк дiї кредитної лiнiї - не
бiльше 5 (п'яти ) рокiв; " надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових
угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у
загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi
угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без спецiального рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; " сплата процентiв за користування кредитною
лiнiєю у розмiрi не бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних. ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства 586 821, 334 тис. грн. (26,673697 грн. х 22 000 000,00 доларiв США) вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 821 067,00
тис. грн. - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 32,224% - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 59 623 547 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 59 513 492 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 59 463 492 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення, 50 000 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - немає
2 25.04.2017 250000
1821067
13.72822
Зміст інформації:
.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 25.04.2017р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори
акцiонерiв АТ "ХАРП" - предмет правочину -Договiр/Договори застави з ПАТ "АЛЬФАБАНК"належного Товариству рухомого майна балансовою вартiстю не бiльше250 000
000,00 (Двiстi п'ятдесят мiльйонiв,00) гривень. У вiдповiдностi iз зазначеними договорами
заставою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язкiв за договором про
вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого ПАТ "Альфа-Банк" вiдкриє Товариству
невiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї - не бiльше
22 000 000,00 (Двадцять два мiльйони,00) доларiв США; " строк дiї кредитної лiнiї - не
бiльше 5 (п'яти ) рокiв; " надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових
угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у
загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi
угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без спецiального рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; " сплата процентiв за користування кредитною
лiнiєю у розмiрi не бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних. -

Ринкова
Співвідношення ринкової
вартість
вартості майна або послуг, що є
майна або Вартість активів емітента
Дата
предметом правочину, до
№
послуг, що за даними останньої річної
прийняття
вартості активів емітента за
з/п
є
фінансової звітності (тис.
рішення
даними останньої річної
предметом
грн)
фінансової звітності (у
правочину
відсотках)
(тис. грн)
1
2
3
4
5
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства -250 000,00 тис. грн. - вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 1 821 067,00 тис. грн. - спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 13,728% - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй,
59 623 547 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах, 59 513 492 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття
рiшення 59 463 492 шт. - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення, 50 000 шт. - додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного
товариства - немає
3 25.04.2017 250000
1821067
13.72822
Зміст інформації:
.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 25.04.2017р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори
акцiонерiв АТ "ХАРП" - предмет правочину -Договiр/Договори договору/договорiв
застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК"належного Товариству рухомого майна балансовою
вартiстю не бiльше 250 000 000,00 (Двiстi п'ятдесят мiльйонiв,00)гривень. У вiдповiдностi
iз зазначеними договорами заставою забезпечується виконання ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ
КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32565419) своїх обов'язкiв за
договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
вiдкриє ТОВ "ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ
32565419) невiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 6 000 000,00 (Шiсть мiльйонiв,00) доларiв США; " строк дiї кредитної лiнiї - не
бiльше 5 (п'яти ) рокiв; " надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових
угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами, у
загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї; " сплата процентiв за
користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв) рiчних. - ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -250 000,00тис. грн. - вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -1 821 067,00 тис. грн. спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 13,728% - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 59 623 547 шт. - кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 59 513 492 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 59 463 492 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення, 50 000 шт. - додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством,
якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - немає
4 25.04.2017 293410.66 1821067
16.11202
Зміст інформації:

Ринкова
Співвідношення ринкової
вартість
вартості майна або послуг, що є
майна або Вартість активів емітента
Дата
предметом правочину, до
№
послуг, що за даними останньої річної
прийняття
вартості активів емітента за
з/п
є
фінансової звітності (тис.
рішення
даними останньої річної
предметом
грн)
фінансової звітності (у
правочину
відсотках)
(тис. грн)
1
2
3
4
5
.- дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 25.04.2017р. - назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi збори
акцiонерiв АТ "ХАРП" - предмет правочину -Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї з ПАТ
"УКРСОЦБАНК", у вiдповiдностi з яким ПАТ "УКРСОЦБАНК" вiдкриє Товариству
невiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах: " лiмiт кредитної лiнiї - не бiльше
11 000 000,00 (Одинадцять мiльйонiв,00) доларiв США; " строк дiї кредитної лiнiї - не
бiльше 5 (п'яти ) рокiв; " надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових
угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у
загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi
угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без спецiального рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; " сплата процентiв за користування кредитною
лiнiєю у розмiрi не бiльше 13,5% (тринадцять цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних. ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства 293 410, 667 тис. грн. (26,673697 грн. х 11 000 000,00 доларiв США) вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 821 067,00
тис. грн. - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 16,112% - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 59 623 547 шт. - кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 59 513 492 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 59 463 492 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення, 50 000 шт. додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - немає

