
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928

3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Орджонiкiдзе, Калiнiна, 11

4. Міжміський код, телефон та факс: (05667) 44688,  44043

5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31

7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення

№ 
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)

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2017 618799 2475212 24.9998

Зміст інформації:
20  квiтня  2017  року  Наглядова  рада  ПАТ «ОГЗК»  прийняла  рiшення  про  погодження  вчинення 
значного  правочину  (договору  з  ТОВ  "УКРМАЙНIНГ").  Предмет  правочину  -  згiдно  з  п.  1.1 
договору:  Лiцензiйним  договором  на  використання  корисної  моделi  регламентуються  вiдносини, 
пов'язанi з наданням Лiцензiаром Лiцензiату лiцензii  (дозволу) на використання корисної моделi - 
“Лiнiя для отримання марганцевих концентратiв з вiдходiв первинного збагачення марганцевої руди”. 
Сума договору складається з одноразового платежу-нетто в сумi 1 620 990 дол.США в гривневому 
еквiвалентi за курсом долару США НБУ на дату укладення Договору та перiодичних платежiв-нетто, 
якi розраховуються в залежностi вiд маси концентрату, випущенного за перiод нарахування. Порядок 
сплати  та  розрахункiв  можуть  коригуватися  додатковою  угодою  в  залежностi  вiд  використання 
патенту та  отриманих  результатiв.  Загальна  вартiсть  правочину -  не  повинна  перевищувати  25% 
вартостi  активiв  ПАТ “ОГЗК”.  Вартiсть  активiв  ПАТ “ОГЗК” згiдно  останньої  рiчної  фiнансової 
звiтностi - 2 475 212 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ "ОГЗК": 24.9998%. 
ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління С.П. Шуваєв      


