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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "
2. Код за ЄДРПОУ: 00255289
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищенський район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-17-46, 2-17-46
5. Електронна поштова адреса: 00255289@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mmzavod.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 20.07.2018 року рішення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД".
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
угоди будівельного підряду;
лізингу;
угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
договори комерційної концесії та спільної діяльності;
договори позики;
договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: матеріалів  та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.
Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
Гранична сукупність вартості правочинів: 18000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 35535 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50,65 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 1 500 991 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 473 969 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 473 969 ) голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння Трохимчук Володимира Назаровича 23.07.2018

