Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1. Повне найменування емітента
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ
00191164
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна,
3. Місцезнаходження
буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс
(050) 9439487, (062) 2612301
5. Електронна поштова адреса
osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
pao.dmz.com.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
7. Вид особливої інформації
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
II. Текст повідомлення
26.07.2017р. загальними заборами ПАТ «ДМЗ» прийняте рішення про надання згоди на вчинення
правочинiв із заінтересованістю. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно
до законодавства – 61 501 111 грн. Вартiсть активiв ПАТ «ДМЗ» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 635 093 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 9,69 %.
Істотні умови правочину: предмет правочину продаж ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 30939178) майна залізничного цеху.
Згідно ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» особою, заінтересованою у вчиненні ПАТ
«ДМЗ» правочину є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД», місцезнаходження: 85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А (код за
ЄДРПОУ 30939178). Ознака заінтересованості – акціонер володіє принаймні 25 % акцій ПАТ «ДМЗ».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 341 619 459 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi
для участi у загальних зборах, - 229 156 947 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняте рiшення – 201 000 шт., «проти» - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Голова правлiння (ініціали та прізвище керівника) Никитенко Андрій Іванович
(підпис) (дата) 26.07.2017 М.П.
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