
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
24.05.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 38-05-3 

(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). 

 

Генеральний директор    Герасимчук О.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ» 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Рудна, буд.47 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00190905 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +380564076311, +380564076311 

6. Адреса електронної пошти: 

 andrey.gopak@metinvestholding.com 

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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  



 

 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://ingok.metinvestholding.com/ru/a

bout/info  

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 23.05.2022 41 282 175 52 849 680 78,11 

Зміст інформації: 

Рiчними Загальними зборами в особі Єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (код за ЄДРПОУ 00190905) (надалi - ПРАТ "IНГЗК" 

або Товариство) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Єдиним акціонером 
Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 23 травня 2022 року; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "IНГЗК" в особі 

Єдиного акціонера; 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - укладання Товариством значних правочинів, 

ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості 

активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік (надалі - "Значні правочини"), які вчинятимуться 

Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття 

такого рішення Єдиним акціонером Товариства, а саме: укладання Товариством правочинів з Meтiнвeст Б.В. (Metinvest 

B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний 

номер 24321697 (надалі - "Метінвест Б.В.") та/або з будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи 
опосередковано здійснює контроль, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в 

управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо 

реалізації залізорудної сировини) і необоротних активів, граничною вартістю на кожен Значний правочин, яка не 

повинна перевищувати 893 330 000,00 (вісімсот дев'яносто три мільйони триста тридцять тисяч) доларів США (або 

еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі - 

"НБУ") на дату вчинення такого правочину). Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів не повинна 

перевищувати 1 501 170 000,00 (один мільярд п'ятсот один мільйон сто сімдесят тисяч) доларів США (або еквівалент 

цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких 

правочинів).  

Гранична сукупна вартість правочинiв - 41 282 175 тис. грн., що еквiвалентно 1 501 170 тис. доларiв США; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2021 року) - 52 849 680 

тис.грн.; 
Cпiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 78,11%; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 759 625 600 (станом на 23 травня 2022р. (дата складання перелiку акцiонерiв, 

якi мають право брати участь у загальних зборах)); 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 759 625 600;  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 2 759 625 600; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 


