До уваги акціонерів ПрАТ “ППКІ“ МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, повідомляє про
доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 07 серпня 2017
року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414 (оголошення
опубліковане 06.07.2017 року у № 125 газети Бюлетень „Відомості НКЦПФР”), додатковим питанням, що
виноситься на голосування:
5. Надання згоди на вчинення правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань
ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ», код ЄДРПОУ 00168076 та/або ТОВ НВФ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС», код
ЄДРПОУ 19305558 та/або ПАТ 'ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ', код ЄДРПОУ
00187375 (надалі за текстом – Позичальник/Позичальники) за відповідним кредитним договором
та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з ПАТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК» (надалі за текстом – Банк), шляхом передачі в заставу/іпотеку Банку майна Товариства. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного договору застави/іпотеки, інших
пов’язаних угод та документів та підписання / укладення таких договорів (документів) від імені Товариства.
Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48
Проект рішення з 5 питання порядку денного:
Виступити перед Банком майновим поручителем Позичальників в забезпечення виконання зобов’язань
останніх за відповідними кредитними договорами та/або генеральними кредитними угодами, що будуть
укладені Позичальниками з Банком. В заставу Банку може бути надано наступне майно:

нерухоме майно, а саме: нежитлові будівлі (комплекс) загальною площею 13 160,8 кв.м., реєстра ційний номер об’єкта нерухомого майна 335120412101, що розташовані за адресою: Дніпропетровська
область, м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), вул. Сімферопольська, будинок, 21, і розташо вані на земельній ділянці площею 1,2633 га, оформленій в оренду строком на 15 років, відповідно до Договору оренди землі від 21.12.2006 р., кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:03:246:0059,
балансовою вартістю станом на 31 грудня 2016р. 4 519 010,33 грн.
або у разі поділу об’єкта нерухомого майна, а саме нежитлових будівель (комплексу) загальною
площею 13 160,8 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 335120412101, що розташовані за
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок, 21, і
розташовані на земельній ділянці площею 1,2633 га, оформленій в оренду строком на 15 років, відповідно
до Договору оренди землі від 21.12.2006 р. на окремі індивідуально визначені об'єкти нерухомого майна,
оформити такі об'єкти нерухомості (утворені в результаті поділу) в заставу/іпотеку ПАТ "Універсал банк" в
забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ», код ЄДРПОУ 00168076 та/або ТОВ НВФ
«ДНІПРОТЕХСЕРВІС», код ЄДРПОУ 19305558 та/або ПАТ 'ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ', код ЄДРПОУ 00187375 за відповідним кредитним договором та/або генеральною кредитною
угодою, що буде укладений Позичальником з Банком.
Уповноважити директора Товариства Шакірова Володимира Хайдаровича, із правом передоручення наданих повноважень будь-якій особі, укласти з Банком договір застави/іпотеки та інші пов’язані із ним угоди,
підписувати документи, спрямовані на реалізацію/виконання прав та обов’язків за укладеними договорами,
на умовах, визначених рішенням по цьому питанню порядку денного, а також визначити та самостійно погодити з Банком інші умови цих договорів, що даним рішенням по цьому питанню порядку денного не визначені, в тому числі штрафних санкцій, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без
обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності), з повноваженнями на укладення в майбутньому
до таких договорів угод про внесення будь-яких змін та доповнень, без необхідності отримання на то
окремих письмових погоджень чи рішень загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Разом з
цим, для страхування майна, що пропонується за рішенням з цього питання порядку денного передати в
заставу/іпотеку Банку, уповноважити самостійно погодити з Банком та страховою компанією, обраною за
погодженням з Банком, всі необхідні умови договору страхування та підписати такий договір страхування.
Всі договори та додаткові угоди до них, які будуть укладені на виконання рішень загальних зборів уча сників за цим питанням порядку денного, не потребують подальшого погодження загальними зборами
акціонерів та іншими органами Товариства.
Прийняте рішення за цим питанням порядку денного, у разі недосягнення в подальшому між ПрАТ “ППКІ
“МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» остаточних домовленостей щодо укладання зазначених в цьому питанні порядку денного угод/договорів, є чинним на укладання Товариством аналогічних
угод/договорів, на тих самих умовах, з будь-якими іншими банками, на користь Позичальника та/або інших
позичальників за рішенням Наглядової ради Товариства, та не потребує прийняття нового рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

