
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35855645

68600  м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв, будинок 1

Приватне пiдприємство

Голова Правлiння
Сiдяков Валерiй Олександрович

12.04.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса izmssrz@izmdss.od.ua

(04841)39160 (04841)39182

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

73 Вiдомостi НКЦПФР

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.04.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.idsr.com.ua 18.04.2017

Дата(адреса сторінки)

13.04.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.
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2. 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
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  1 12.04.2017             21544.61            116836.00              18.4400

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Наглядова рада Товаритсва
предмет правочину - придбання мелопрокату
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 21 544 613,90 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 116836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 18,44
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядовою радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Товариства
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi
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