Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00447818
3. Місцезнаходження: 20202 Черкаська область, Звенигородський район, мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4740) 2-28-23, 2-50-08
5. Електронна поштова адреса: igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zvenigora.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженного органу, що його прийняв: 11.12.2018  року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗСК" прийнято рішення про схвалення значного правочину.
Предмет правочину: договір № Р 37864 з ТОВ "АТБ-маркет" від 01.01.2018 року.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 129 167 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 336 193 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 38,42 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 1 887 946198 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 887 936 189  голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 1 887 936 189 голосів та "проти": 0 голосів. 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ЗСК" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не визначені.
Інформація щодо адреси сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів на якому прийняте рішення, не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Крилов Андрій Юрійович 12.12.2018

