
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння    Панченко А.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

08.02.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 11602 м. Малин, Вул. Приходька, 66 

4. Код за ЄДРПОУ 

 00278735 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 04133 67223, 04133 53343 

6. Електронна поштова адреса 

 Olga.Lukianenko@wicor.com 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.02.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

26 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку  08.02.2017 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

www.weidmann-mp

m.com в мережі Інтернет 08.02.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

№ 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) 

1 2 3 4 5 

1 03.02.2017 29 000 374 749 7,74 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо продажу електроізоляційного картону на загальну суму до 1 000 000,00 

Євро (29 000 тис. грн.), що складає 7,74% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 

(попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний 

номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою 

особою товариства (перебувають під контролем третьої особи).  

2 03.02.2017 29 000 374 749 7,74 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з  

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо продажу паперу крепованого на загальну суму до 1 000 000,00 Євро (29 

000 тис. грн.), що складає 7,74% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо 

визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер 

СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою 

товариства (перебувають під контролем третьої особи).  

3 03.02.2017 11 319 374 749 3,02 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі послуг у сфері інформаційних технологій на загальну суму до 

390 340,00 Євро (11 319 тис. грн.), що складає 3,02 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 

31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG 

(ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є 

афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи).  

4 03.02.2017 3 670 374 749 0,98 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі послуг з надання прав на використання системи SAP на 

загальну суму до 126 552,00 Євро (3 670 тис. грн.), що складає 0,98 % від вартості активів. Вартість активів товариства 

станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology 

AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, 

Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи).  

5 03.02.2017 14 500 374 749 3,87 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі рейок картонних форматом 6.2 5х2100х3.0 для виробництва 

електроізоляційного полотна рейкового на загальну суму до 500 000,00 Євро (14 500 тис. грн.), що складає 3,87 % від 

вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 

тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє 

Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем 

третьої особи).  

6 03.02.2017 2 900 374 749 0,77 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі рейок картонних форматом 6.2 7х2100х5.0 для виробництва 



електроізоляційного полотна рейкового на загальну суму до 100 000,00 Євро (2 900 тис. грн.), що складає 0,77 % від 

вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 

тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє 

Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем 

третьої особи).  

7 03.02.2017 2 900 374 749 0,77 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі алюмінійового ламінованого паперу  ELABO-90 для 

виробництва паперу крепованого на загальну суму до 100 000,00 Євро (2 900 тис. грн.), що складає 0,77 % від вартості 

активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. 

WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє 

Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем 

третьої особи).  

8 03.02.2017 7 250 374 749 1,93 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з 

WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі паперу Thermopox для виробництва електроізоляційного 

полотна рейкового на загальну суму до 250 000,00 Євро (7 250 тис. грн.), що складає 1,93 % від вартості активів. 

Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. 

WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє 

Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем 

третьої особи).  

 


