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.
Голова Правлiння

Косковецька Євгена Станiслввiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.12.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29000, м.Хмельницький, вул.В.Чорновола, буд.120
4. Код за ЄДРПОУ
00213440
5. Міжміський код та телефон, факс
(0382) 78-84-94 (0382) 74-67-36
6. Електронна поштова адреса
E-mail:uea@infocom.km.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.12.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

№ 236 Бюлетень. Цiннi папери України

15.12.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.uea.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.12.2016
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

1

12.12.2016

63367,100

254073.000

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)
5
24,94

Зміст інформації:
Наглядова Рада ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" протокол №107 вiд 12 грудня 2016 року надала згоду на вчинення значного правочину мiж
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ХТК" (код ОГРН 1157746655120, Росiйська Федерацiя, м.Москва).
Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну суму 155 000 000,00 (сто п'ятдесят п’ять мiльйонiв) рублiв РФ в тому числi
ПДВ - 0 руб. РФ, з термiном дiї до 31.12.2018р. за проектом Контракту №316245 (Додаток №1) мiж ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та ТОВ
"ТОРГОВИЙ ДIМ ХТК" (код ОГРН 1157746655120, Росiйська Федерацiя, м.Москва).
По курсу НБУ на 12.12.2016 року (0,40882 ) сума договору складає 63 367,100 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 254 073,000 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає у вiдсотках 24,94%.

