Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
16.11.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20/15112021
(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
(посада)

Куцін Володимир Семенович
(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:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
53200, Дніпропетровська обл., Нікополь, Електрометалургів, 310
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00186520
5. Міжміський код та телефон, факс:
0566-654236, 0566-654628
6. Адреса електронної пошти:
01@nzf.com.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 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

16.11.2021
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

1

1

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)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

2

3

4

5

12.11.2021

1 211 120

19 613 671

6,175

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину

ознака
заінтересованості
у вчиненні
правочину

характер
афілійованості

прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи/
найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи акціонера

7

8

9

10

Агаркова Тетяна
Сергіївна

особа здійснює
контроль над
юридичною
особою, яка є
іншою стороною
правочину

тип особи

найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

6
посадова особа
органу
акціонерного
товариства

Інформація щодо афілійованої особи
акціонера або посадової особи органу
акціонерного товариства

URL-адреса
сторінки
власного
веб-сайту, на
якій
розміщений
витяг з
протоколу
загальних
зборів
акціонерів /
засідання
наглядової
ради, на
яких/якому
прийняте
рішення
11

Зміст інформації:
12 листопада 2021 року Наглядовою радою АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" прийнято рішення про надання згоди Правлінню на укладання додаткової
угоди на продовження строку повернення фінансової допомоги до 31.12.2022 до договору 1228 від 16.12.2016 між АТ НЗФ та АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" на суму 1
211 120 тис.грн (Один мільярд двісті одинадцять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів
емітента за даними останньої річної звітності - 6,175 %. Загальна кількість членів наглядової ради - 8 осіб. В заочному голосуванні (опитуванні) приймало участь 7
членів Наглядової ради товариства. Голосували "за" - 6 осіб. Голова Наглядової ради АТ НЗФ Агаркова Тетяна Сергіївна займає також посаду члена наглядової ради АТ
"КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (50029, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., вул. Симбірцева, 1а, код ЄДРПОУ 00191307). Зазначена посадова особа не мала права голосу
при розгляді питання порядку денного засідання Наглядової ради стосовно цього правочину у відповідності до ч.6 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства".
Кворум для прийняття рішення був. В статуті АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" не визначено додаткових критеріїв для віднесення правочину до таких,
що мають ознаки заінтересованості. АТ НЗФ є приватним акціонерним товариством, вимоги ч. 5 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" до Товариства не
застосовуються.

