
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
08.12.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 14 

(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). 

 

Голова правління    Волга І.А. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, 66 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00278735 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 04133 67223, 04133 53343 

6. Адреса електронної пошти: 

 Olga.Lukianenko@weidmann-group.com 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://www.weidmann-mpm.com 08.12.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



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 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості майна 

або послуг, що є 

предметом правочину, 

до вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса сторінки 

власного веб-сайту, на 

якій розміщений витяг 

з протоколу загальних 

зборів акціонерів / 

засідання наглядової 

ради, на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 07.12.2021 120 000 569 094 21,09  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021) надано згоду на укладення договору з ТОВ "ВІВА ДЕКОР", Україна, 

щодо продажу паперу-основи для шпалер на загальну суму до 120 000 тис. грн., що складає 21,09% від вартості 

активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 569 094 тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому 

питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

2 07.12.2021 77 500 569 094 13,62  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021) надано згоду на укладення договору з Vallviks Bruk AB, Швеція, щодо 

придбання небіленої хвойної сульфатної целюлоза марки Robur Flash UKP та біленої хвойної сульфатної целюлози 

марки Robur Flash EСF на загальну суму до 2 500 тис. EUR (77 500 тис. грн.), що складає 13,62% від вартості активів. 

Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 569 094 тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому 

питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

3 07.12.2021 99 200 569 094 17,43  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021) надано згоду на укладення договору з ТОВ "РК-Гранд", Росія , щодо 

придбання електроізоляційної небіленої хвойної сульфатної целюлози марок EKB на загальну суму до 3 200 тис. EUR 

(99 200 тис. грн.), що складає 17,43% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 

569 094 тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

4 07.12.2021 111 600 569 094 19,61  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021) надано згоду на укладення договору з Polynt S.p.A. Італія, щодо 

придбання хімічних наповнювачів для виробництва ламінованого картону на загальну суму до 3 600 тис. EUR (111 600 

тис. грн.), що складає 19,61% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 569 094 

тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

5 07.12.2021 136 400 569 094 23,97  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021) надано згоду на укладення договору з Kotkamills Absorbex Oy, 

Фінляндія, щодо придбання основа для крепування - крафт паперу на загальну суму до 4 400 тис. EUR (136 400 тис. 

грн.).), що складає 23,97% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 569 094 

тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

6 07.12.2021 124 000 569 094 21,79  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021), надано згоду на укладення договору з "YILDIZ AGAС IZOLASYON 

AMBALAJ VE TAAHHUT", Туреччина, на продаж трансформаторного картону та вологого картону на загальну суму 

до 4 000 тис. EUR. (124 000 тис. грн.), що складає 21,79% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 

31.12.2020 складає 569 094 тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що 

проголосували "за" - 3. 

7 07.12.2021 120 000 569 094 21,09  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021), надано згоду на внесення змін до Договору №ЕЕ1, укладеного між 

ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та ПАТ "Кіровоградграніт", Україна, 29.11.2018, на придбання електроенергії, в частині 

продовження терміну дії та визначення загальної вартості на 2022 рік в розмірі до 120 000 тис. грн., що складає 21,09% 

від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 569 094 тис.грн. Загальна кількість 

голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

8 07.12.2021 100 000 569 094 17,57  

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол 6 від 07.12.2021), надано згоду на внесення змін до Договору №14/01-2018, укладеного 

між ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та ТОВ "Акспо Україна", Україна, 30.11.2018 щодо придбання природного газу, в частині 

продовження терміну дії та визначення загальної вартості на 2022 рік в розмірі до 100 000 тис. грн., що складає 17,57% 

від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2020 складає 569 094 тис.грн. Загальна кількість 

голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3. 

 


