
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» 

Місце знаходження: 

м.Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306 

Поштова адреса: 

м. Краматорськ, Донецька область, УкраЇна, 84306 

Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264)  6-55-67 

ЄДРПОУ: 00210602   № свідоцтва: 100336168 

Еmail: central@emss.dn.ua, Сайт: www.emss.ua 

Место нахождения:  

г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306 

Почтовый адрес: 

г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306 

Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264)  6-55-67 

ОКПО: 00210602  № свидетельства: 100336168 

Еmail: central@emss.dn.ua    Сайт: www.emss.ua 
 

             

              До відома акціонерів ПАТ “Енергомашспецсталь”! 
 

Публічне акціонерне товариство “Енергомашспецсталь” (далі – Товариство) повідомляє, що до 

проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 

19.12.2018р. о 10:00 годині  за адресою: Україна, Донецька область, м.Краматорськ, 
ПАТ “Енергомашспецсталь”,  адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал,  внесені 

доповнення. 

      Проект порядку денного з проектами рішень доповнен пунктами: 

3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Енергомашспецсталь» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої 

особи для підписання нової редакції Статуту та проведення його державної реєстрації. 
Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Енергомашспецсталь» шляхом викладення Статуту в новій редакції згідно з Додатком № 2 до 

Протоколу. Уповноважити Генерального директора Товариства Гніздицького В.М. підписати нову 

редакцію Статуту та провести його державну реєстрацію. 

4. Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань 

Товариства перед Atomenergomash Cyprus Limited. 

Проект рішення: Прийняти рішення про передачу в заставу рухомого майна, що належить Товариству на 
праві власності, в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Atomenergomash Cyprus 

Limited, що випливають з договору позики, зазначеного в рішенні з питання 2 цього Протоколу, шляхом 

укладення договору застави рухомого майна (далі - Договір застави). Перелік майна, переданого в заставу, 
міститься в Додатку №1 до цього Протоколу. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу в частині підписання укладаємого Товариством з Atomenergomash Cyprus 

Limited Договору застави, а також в частині підписання пов'язаних з ним додаткових угод, які не вносять 
змін до істотних умови Договору застави, що узгоджені даним рішенням. 

5. Про внесення змін до договору іпотеки між ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED і 

Товариством 
Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору іпотеки між ATOMENERGOMASH 

CYPRUS LIMITED, в якості Іпотекодержателя, і ПАТ «Енергомашспецсталь», в якості Іпотекодавця, від 

20.08.2010р (далі - Договір іпотеки 1) шляхом підписання Договору про внесення змін до Договору 

іпотеки 1 (далі - Договір про внесення змін 1), згідно з яким на підставі даних бухгалтерського обліку 
балансова вартість заставленого майна складає 1 094 386 812,70 гривень (один мільярд дев'яносто чотири 

мільйони триста вісімдесят шість тисяч вісімсот дванадцять гривень сімдесят копійок), що є еквівалентом 

38 673 287,17 доларів США (тридцять вісім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті вісімдесят сім 
доларів США сімнадцять центів) за офіційним обмінним курсом долара США до гривні, встановленого 

Національним Банком України на 30 вересня 2018 року (проект Договору про внесення змін 1 наведено в 

Додатку №3 до цього Протоколу). 
Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі 

підписати з компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED Договір про внесення змін 1, згідно з 

яким в Договір іпотеки 1 вносяться зміни, зазначені в Додатку №3 до даного протоколу, в тому числі 

доручити зазначеним особам визначати інші умови Договору про внесення змін 1, які не визначені цим 
Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу. 

6. Про внесення змін до договору застави рухомого майна між ATOMENERGOMASH CYPRUS 

LIMITED і Товариством. 
Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між 

ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED, в якості Залогодержателя, і ПАТ «Енергомашспецсталь», в 

якості Заставодавця від 20.08.2010р. (далі - Договір застави рухомого майна 1) шляхом підписання 
Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 (далі - Додаткова угода 1), згідно з яким вартість 

предмета застави складає 903 129 069,31 українських гривень (Дев'ятсот три мільйони сто двадцять 

дев'ять тисяч шістдесят дев'ять гривень тридцять одна копійка), в еквіваленті 31 914 647,95 доларів США 
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(Тридцять один мільйон дев'ятсот чотирнадцять тисяч шістсот сорок сім доларів США, дев'яносто п'ять 

центів) за офіційним обмінним курсом долара США до гривні, встановленого Національним Банком 
України на 30 вересня 2018 року. Проект Додаткової угоди 1 наведено в Додатку №4 до цього Протоколу, 

перелік переданого в заставу майна наведено в Додатку №5 до цього Протоколу. 

Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі 

підписати з компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED Додаткову угоду 1 про внесення змін, 
зазначених у Додатку №4 до цього Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші 

умови Додаткової угоди 1, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного 

питання Протоколу. 

7. Про внесення змін до договору іпотеки між АТ «Атоменергомаш» та Товариством. 

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору іпотеки між АТ «Атоменергомаш», в 

якості Іпотекодержателя, і ПАТ «Енергомашспецсталь», в якості Іпотекодавця, від 08.08.2014р. (далі - 
Договір іпотеки 2) шляхом підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки 2 (далі - Договір 

про внесення змін 2), згідно з яким на підставі даних бухгалтерського обліку балансова вартість 

заставленого майна складає 1 094 386 812,70 українських гривень (один мільярд дев'яносто чотири 

мільйони триста вісімдесят шість тисяч вісімсот дванадцять гривень 70 копійок), що є еквівалентом 38 673 
287,17 доларів США (тридцять вісім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті вісімдесят сім доларів 

США 17 центів) за офіційним обмінним курсом долара США до гривні, встановленого Національним 

Банком України станом на 30 вересня 2018 року. Проект Договору про внесення змін 2 наведено в 
Додатку № 6 до цього Протоколу. 

Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі 

підписати з компанією АТ «Атоменергомаш» Договір про внесення змін 2, згідно з яким в Договір іпотеки 
2 вносяться зміни, зазначені в Додатку № 6 до цього Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам 

визначати інші умови Договору про внесення змін 2, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до 

зміни рішення з даного питання Протоколу. 

8. Про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ «Атоменергомаш» та 

Товариством. 

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ 

«Атоменергомаш», в якості Залогодержателя, і ПАТ «Енергомашспецсталь», в якості Заставодавця, від 
08.08.2014 р (далі - Договір застави рухомого майна 2) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору 

застави рухомого майна 2 (далі - Додаткова угода 2), згідно з яким балансова вартість заставленого майна 

становить 903 129 069,31 українських гривень (дев'ятсот три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч 

шістдесят дев'ять гривень тридцять одна копійка), в еквіваленті 31 914 647,95 доларів США (Тридцять 
один мільйон дев'ятсот чотирнадцять тисяч шістсот сорок сім доларів США, дев'яносто п'ять центів) за 

офіційним обмінним курсом долара США до гривні, встановленого Національним Банком України на 30 

вересня 2018 року. Проект Додаткової угоди 2 наведено в Додатку № 7 до цього Протоколу, перелік 
переданого в заставу майна наведено в Додатку №5 до цього Протоколу). 

Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі 

підписати з компанією АТ «Атоменергомаш» Додаткову угоду 2 про внесення змін, зазначених Додатку 
№7 до цього Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової 

угоди 2, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.  

 

 

Доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства 

розміщено на сайті НКЦБФР 07.12.2018р. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ПАТ “ЕМСС”      В.М. Гніздицький 

                                        


