18.04.2019 р. ÓSMA 14312387


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) 

18.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 253-1125
(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).

Голова Правління



Купков Андрій Вячеславович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 -
6. Адреса електронної пошти:  kolesnichenko@fregat.mk.ua
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) 
Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.fregat.mk.ua

19.04.2019


(адреса сторінки)

(дата)
Дата прийняття загальними зборами Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 18.04.2019р.;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:
 1. Про надання згоди на укладення ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» договору поруки із АТ «АЛЬФА-БАНК».
          Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину - укладення Приватним  акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року  з дати проведення цих загальних зборів (з 18 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «БАНК») у відповідності з яким Товариство поручиться перед БАНКОМ за виконання ТОВ “САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2”, код ЄДРПОУ – 42032804 (надалі – «Боржник»)  у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого БАНК відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію в іноземній валюті (в Евро) на наступних умовах:
         - ліміт кредитної лінії – не більше 3 430 000,00    (три мільйони чотириста тридцять тисяч) євро, та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у договорі про відкриття кредитної лінії;
        -  строк дії кредитної лінії –    до 30.12.2022 року;
       -  надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами,  у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
       - сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13% (тринадцять відсотків) річних.
          Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни  не є підставою  для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів. Встановлена порука залишиться чинною  протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням  будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії.  Дана згода Товариства є  безумовною,  безвідкличною і не обмеженою строком дії.
          Уповноважити голову Правління Товариства Купкова Андрія Вячеславовича або уповноважену ним особу за довіреністю визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом,  та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
          1.1. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 1  складає -   -  367    925  тис.грн.  
          Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     408 806 тис.грн.  
         Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
          2. Схвалити правочин, який укладений  Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з продажу  комплексу  нежитлових будівель за реєстраційним номером об’єкту нерухомого майна 1669235348104, розташованого по вулиці Корабельна №50/3 в  м. Первомайську Миколаївської області.
          3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 18 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року), а саме:
          3.1. Щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: 
           -  купівлі-продажу корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо; 
          -  купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна (в тому числі комплексів  нежитлових будівель за реєстраційними номерами об’єктів нерухомого майна 1670303448104,   1673587348104, 1237581548104 розташованих по вулиці Корабельна № 50/2  та  №50/4, Миколаївській № 2 у м. Первомайську Миколаївської області; );
            - поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України),  міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, розташованими в Україні та оформлення банківської гарантії. 
            Надати згоду та повноваження Наглядовій раді  попередньо погоджувати істотні умови правочинів на свій розсуд (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть  укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надавати повноваження на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.  
	Гранична сукупність вартості правочинів за п. 3.1. пскладає -  367    925  тис.грн.  
	Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     408 806 тис.грн.  
	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
        3.2. Щодо надання та/або отримання послуг Товариством:  перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньоекономічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
	Гранична сукупність вартості правочинів за п. 3.2.  складає -  367    925  тис.грн.   
	Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.
              Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
           3.3. Щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.
	Гранична сукупність вартості правочинів за п. 3.3.  складає  -  367    925  тис.грн.  
	Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     408 806 тис.грн.  
	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
           3.4. Щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів  за даними останньої  річної фінансової звітності Товариства.
	Гранична сукупність вартості правочинів за п. 3.4.  складає -    367    925  тис.грн.  
	Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 408 806 тис.грн.  
	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
          3.5. Щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та  виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з  використанням прав  та виконанням обов’язків учасника.
	Гранична сукупність вартості правочинів за п. 3.5.  складає -    -  367    925  тис.грн.  
            Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -   408 806 тис.грн.  
           Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
         3.6. Щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.
        4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні  умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть  укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
        5. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням  угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства),  зазначених  в рішенні  по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від  18.04.2019 р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів;

Гранична сукупна вартість правочинів: 367925 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 408806 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 89,9999%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 43    242    513 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 42 699 086;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 42 699 086;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

