Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

Генеральний директор

Палкiн Сергiй Анатолiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

04.05.2018
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

87524 Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Сеченова, 71-А

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00169816

5.Міжміський код та телефон, факс

(044) 498-13-79 (044) 581-71-19

6. Електронна поштова адреса

office@shakhtar.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

№ 84 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

03.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.shakhtar.com/ru/club/information

02.05.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.
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Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності ( у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2018

1915003260.00

3394016000.00

56.4229

Зміст інформації:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 року.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - правочини щодо продажу та/або купiвлi прав на реєстрацiю футболiстiв, купiвлi-продажу майна, оренди, отримання та надання фiнансової
допомоги, позик, гарантiй, поруки, комiсiї, доручення, отримання та надання послуг.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - не бiльше нiж EUR 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв Євро) або еквiвалент цiєї суми в гривнi по курсу на 27.04.2018 р. - 1 915 003 260 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 3 394 016 000 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 56,4229 .
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - 2 700 000 000 шт.,
2 699 995 000 шт., 2 699 995 000 шт., 0 шт.
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