Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
17.07.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19
(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).
Директор
(посада)

Кирик Григорій Васильович
(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 акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
36029, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зіньківська, будинок 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00110792
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0532) 511-477, (0532) 511-409
6. Адреса електронної пошти:
a.arhipenko@nicmas.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):
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

http://old.ptmz.com.ua/

17.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(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)

1
1

2
15.07.2020

3
399 916

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

4
395 170

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
101,2

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту, на якій
розміщений витяг
з протоколу
загальних зборів
акціонерів /
засідання
наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6
http://.-

Зміст інформації:
15.07.2020 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Полтавський
турбомеханiчний завод" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00110792, мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава,
вулиця Зiнкiвська, 6) (надалi - Товариство) схвалено у подальшому (затверджено) вчинений Товариством значний
правочин, а саме: укладену мiж Товариством та Акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 14305909, мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) (надалi - Банк)
додаткову угода №12/ДЗ-2-КБ/165/5 вiд 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 вiд 01.12.2017 р.
Предмет правочину: поширено дiю договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 вiд 01.12.2017 р. на новi змiненi умови
кредитування за наступними договорами:
1) Кредитний договір №010/Р3-01-03-2-0/97 від 08.08.2014 р. (Кредитний договір 1), який укладено між Банком та
Приватним акцiонерним товариством "Науково-виробниче акцiонерне товариство "ВНДIкомпресормаш"
(iдентифiкацiйний код 00220434, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) (надалi - АТ "НВАТ
"ВНДIкомпресормаш") у частинi повернення кредиту у розмiрi 36 616 тис. грн. у строк до 01.06.2020, сплати процентiв
за користування кредитом у розмiрi 19,75% рiчних або в будь-якому iншому розмiрi, змiненому вiдповiдно до умов
Кредитного договору 1, у т.ч. на пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття чинностi Кредитним
договором 1, сплати комiсiї в розмiрах, передбачених Кредитним договором 1, а також виконання всiх iнших
положень Кредитного договору 1;
2) Кредитний договір №010/Д3-2-КБ/335 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір 2), який укладено між Банком та
АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" у частинi повернення кредиту у розмiрi 83 300 тис. грн. у строк до 01.09.2020,
сплати процентiв за користування кредитом у розмiрi 15,5% рiчних або в будь-якому iншому розмiрi, змiненому
вiдповiдно до умов Кредитного договору 2, у т.ч. на пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття
чинностi Кредитним договором 2, сплати комiсiї в розмiрах, передбачених Кредитним договором 2, а також виконання
всiх iнших положень Кредитного договору 2;
3) Договiр про надання гарантiй №019/42-0-1/266 вiд 30.05.2011 р. (надалi - Кредитний договiр 3), укладений мiж
Банком та АТ "НВАТ "ВНДIкомпресормаш", у частинi вiдшкодування Банку всiх сум, сплачених Банком третiм
особам за гарантiями, випущеними в рамках Кредитного договору 3, строком по 01 сiчня 2021 року включно на
загальну суму, що не перевищує еквiвалент 70 000 тис. грн., а також вiдшкодування Банку витрат, пов'язаних iз
наданням та виконанням Гарантiї (в т.ч. повернути Банку суми сплачених (виконаних) гарантiй, а також сплатити
проценти за користування гарантiєю в розмiрi визначеному вiдповiдно до умов Кредитного договору 3, у т.ч. на
пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття чинностi Кредитним договором 3);
4) Договiр про вiдкриття акредитивiв №019/Р3-01-03-2-0/23 вiд 20.06.2013 р. (надалi - Кредитний договiр 4), укладений
мiж Банком та АТ "НВАТ "ВНДIкомпресормаш", у частинi вiдшкодовування Банку всiх сум, сплачених Банком за
рахунок власних грошових коштiв бенефiцiару/виконуючому чи пiдтверджуючому банку за акредитивами, наданими
(вiдкритими) строком по 01 сiчня 2021 включно на загальну суму, що не перевищує еквiвалент 70 000 тис. грн., а
також сплати процентiв за користування кредитом в розмiрi 21,45% рiчних для кредиту у гривнi, 6,25% рiчних для
кредиту в доларах США, 6,39% рiчних для кредиту в євро або в будь-якому iншому розмiрi, змiненому вiдповiдно до
умов Кредитного договору 4, сплати Банку за надання акредитивiв комiсiю в розмiрi 6,0% рiчних вiд суми акредитивiв
за кiлькiсть календарних днiв дiї та виконання АТ "Полтавський турбомеханiчний завод" iнших умов Кредитного
договору 4;
5) Договір про надання гарантій №019/Р3-01-03-2-0/158 від 18.09.2015 р. (надалі - Кредитний договір 5), який укладено
між Банком та Спільним українсько-білоруським підприємством "Укртехносинтез" (у формі товариства з обмеженою
відповідальністю), місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи
21127532, (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ) у частинi вiдшкодування Банку всiх сум, сплачених Банком
третiм особам за гарантiями, випущеними в рамках Кредитного договору 5, строком по 01 сiчня 2021 року включно на

загальну суму, що не перевищує еквiвалент 70 000 тис. грн., а також вiдшкодування Банку витрат, пов'язаних iз
наданням та виконанням Гарантiї (в т.ч. повернути Банку суми сплачених (виконаних) гарантiй, а також сплатити
проценти за користування гарантiєю в розмiрi визначеному вiдповiдно до умов Кредитного договору 5, у т.ч. на
пiдставi додаткових угод до нього, укладених пiсля набуття чинностi Кредитним договором 5);
6) Договір про відкриття акредитивів №019/Р3-01-03-2-0/157 від 18.09.2015 р. (надалі - Кредитний договір 6), який
укладено між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ у частинi вiдшкодовування Банку
всiх сум, сплачених Банком за рахунок власних грошових коштiв бенефiцiару/виконуючому чи пiдтверджуючому
банку за акредитивами, наданими (вiдкритими) строком по 01 сiчня 2021 включно на загальну суму, що не перевищує
еквiвалент 70 000 тис. грн., а також сплати процентiв за користування кредитом в розмiрi 21,45% рiчних для кредиту у
гривнi, 6,25% рiчних для кредиту в доларах США, 6,39% рiчних для кредиту в євро або в будь-якому iншому розмiрi,
змiненому вiдповiдно до умов Кредитного договору 6, сплати Банку за надання акредитивiв комiсiю в розмiрi 6,0%
рiчних вiд суми акредитивiв за кiлькiсть календарних днiв дiї та виконання АТ "Полтавський турбомеханiчний завод"
iнших умов Кредитного договору 6.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить 399916 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 395170 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 101,2%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 142 480 022 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 138 819 241 штука.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення становить 138 819 241 штука (100% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства).
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством та статутом
Товариства.
Причина прийняття позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про погодження правочину на вимогу Банку.
У вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013, роздiл "Адреса сторiнки власного
веб-сайту, на якiй розмiщений протокол загальних зборiв акцiонерiв/засiдання наглядової ради, на яких/якому
прийняте рiшення" заповнюють лише публiчнi акцiонернi товариства.

