
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

27.03.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа) 

№ 2703/2019-1 
(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). 

 
Генеральний директор    Манжелей Ю.Р. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 
 
 
 

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

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне підприємство 
3. Місцезнаходження 
 42350 Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, , вул.Зарічна,1 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00375160 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (0542) 700-494, (0542) 700-494 
6. Адреса електронної пошти 
 olivija@olivija.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, 804, DR/00001/APA 
 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

http://olivija.ua/inve
storam/ 27.03.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична сукупна 
вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 
1 2 3 4 5 

1 26.03.2019 300 000 210 631 142,4 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"  рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2019; 
Відомості щодо правочинів: 
характер правочинів: правочини з придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ "СУМСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів; 
гранична сукупна вартість правочинів: 300 млн. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2018 складає  210 631 
тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 142,4%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 41 644 569 простих iменних акцiй; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення - 41 644 569 голосiв. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 
голосiв. 
 
 

2 26.03.2019 400 000 210 631 189,9 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"  рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2019; 
Відомості щодо правочинів: 
характер правочинів: правочини із залучення інвестицій та кредитних коштів (отримання цільових кредитів та/або 
відкриття кредитних ліній та/або укладання генеральних договорів на здійснення кредитних операцій та/або внесення 
змін, кредитних договорів та/або внесення змін, в тому числі укладання додаткових угод до Генерального договору на 
здійснення кредитних операцій№01/Д3-2-КБ/199 від  14.06.2018 р. щодо викладення його в новій редакції та 
Кредитних договорів № 010/Д3-2-КБ/200 від 14.06.2018 року, № 010/Д3-2-КБ/228 від 12.10.2018 року, № 
010/Д3-2-КБ/229 від 12.10.2018 року, № 010/Д3-2-КБ/201 від 14.06.2018 року, №012/Д3-2-КБ/228/1 від 12.10.2018 року, 
№ 012/Д3-2-КБ/229/1 від 12.10.2018 року щодо викладення їх в новій редакції), укладати договори щодо 
надання/отримання гарантій, відкриття акредитивів, авалювання/врахування/придбання векселів,  проведення 
факторингових операцій ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" для будівництва, реконструкції, модернізації 
підприємства та/або здійснення основної діяльності на поповнення обігових коштів; 
гранична сукупна вартість правочинів: 400 млн. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2018 складає  210 631 
тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 189,9%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 41 644 569 простих iменних акцiй; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення - 41 644 569 голосiв. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 
голосiв. 
 

3 26.03.2019 100 000 210 631 47,5 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"  рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2019; 
Відомості щодо правочинів: 
характер правочинів: правочини з укладання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" договорів лізингу; 



гранична сукупна вартість правочинів: 100 млн. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2018 складає  210 631 
тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 47,5%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 41 644 569 простих iменних акцiй; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення - 41 644 569 голосiв. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 
голосiв. 
 

4 26.03.2019 400 000 210 631 189,9 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"  рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2019; 
Відомості щодо правочинів: 
характер правочинів: правочини із забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 
за будь-якими договорами (передавати належне ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" на праві власності 
будь-яке рухоме чи нерухоме майно в заставу/іпотеку та укладати договори застави/іпотеки будь-якого рухомого та 
нерухомого майна); 
гранична сукупна вартість правочинів: 400 млн. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2018 складає  210 631 
тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 189,9%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 41 644 569 простих iменних акцiй; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення - 41 644 569 голосiв. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 
голосiв. 
 

5 26.03.2019 800 000 210 631 379,8 

Зміст інформації: 

Дата прийняття загальними зборами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"  рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2019; 
Відомості щодо правочинів: 
характер правочинів: правочини із продажу, купівлі, постачання  продукції, товарів, сировини та матеріалів; 
гранична сукупна вартість правочинів: 800 млн. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2018 складає  210 631 
тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 379,8%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 41 644 569 простих iменних акцiй; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення - 41 644 569 голосiв. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 
голосiв. 

6 26.03.2019 10 000 210 631 4,7 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"  рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2019; 
Відомості щодо правочинів: 
характер правочинів: правочини із продажу або купівлі обладнання; 
гранична сукупна вартість правочинів: 10 млн. грн.; 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2018 складає  210 631 
тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 4,7%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 41 644 569 простих iменних акцiй; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 
прийняття рішення - 41 644 569 голосiв. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 



голосiв. 

 


