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ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТЕ (ПРИВАТНЕ)
РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ПАТ “КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ”
1. Загальна кількість акціонерів на дату проведення позачергових загальних зборів, тип та
кількість акцій, що їм належать:
На дату проведення позачергових загальних зборів
акціонерів
ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”, які відбулись 17 серпня 2010 року, в переліку акціонерів, сформованого
відповідно до зведеного облікового реєстру наданого Приватним акціонерним товариством
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», обліковувалось 751 акціонер, яким належало 1 550
886 простих іменних акцій.
2. Кількість акціонерів, які брали участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій:
У загальних зборах акціонерів ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат”, що відбулися 17
серпня 2010 року, брали участь 10 акціонерів, які у сукупності володіли 1 506 262 простими
іменними акціями, що склало 97,12 % голосів.
3. Найменування емітента :
Публічне акціонерне товариство “Козятинський м’ясокомбінат”.
4. Місцезнаходження емітента:
Вулиця Довженка, будинок 33, місто Козятин, Вінницька область, Україна, 22100.
5. Розмір статутного капіталу :
Розмір статутного капіталу становить 5 428 101 (п’ять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч
сто одна) гривень 00 копійок,
6. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення розміру статутного
капіталу Товариства . Джерелом збільшення розміру статутного капіталу передбачено додаткові
внески виключно грошовими коштами.
7. Залучення інших інвесторів до закритого (приватного) розміщення акцій, відповідно до яких
прийнято рішення про розміщення не передбачається. Закрите (приватне) розміщення акцій буде
здійснено виключно серед акціонерів Товариства.
8. Загальними зборами акціонерів визначено уповноважений орган – Правління Товариства,
якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання додаткових акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття
рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо
запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого
(приватного) розміщення додаткових акцій; затвердження звіту про наслідки закритого
(приватного) розміщення додаткових акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення
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додаткових акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції; прийняття рішення про
перенесення термінів розміщення додаткових акцій, що пропонуються до розміщення та
вчинення усіх необхідних дій щодо такого перенесення.
9. Загальними зборами акціонерів визначено вповноважену особу – Голову Правління
Товариства Зікраня Михайла Михайловича, якому надаються повноваження здійснювати наступні
дії: персональне повідомлення всіх акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу
Товариства та закрите (приватне) розміщення додаткових акцій, про прийняті загальними зборами
акціонерів рішення; отримувати від акціонерів заяви щодо бажання реалізувати своє переважне
право на придбання додаткових акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання
додаткових акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення; розробити умови та
підписувати Договори купівлі–продажу додаткових акцій, відповідно до яких прийнято рішення
про закрите (приватне) розміщення; проводити інші дії щодо забезпечення процедури закритого
(приватного) розміщення додаткових акцій; здійснити реєстрацію випуску акцій ПАТ
“Козятинський м’ясокомбінат” в Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для
чого надати йому право подавати та підписувати усі необхідні документи, пов’язані з
виконанням цього доручення.
10. Мета (цілі) діяльності :
Метою діяльності Товариства є: одержання прибутку для задоволення соціально-економічних
потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, здійснення виробничої та комерційної
діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції
м'ясної та птахопереробної промисловості шляхом найбільш ефективного використання майна
Товариства.
11. Предмет діяльності :

Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво та реалізація продукції м'ясної та птахопереробної промисловості (м'яса,
птиці, ковбасних виробів, м'ясних консервів та технічної продукції, меланжу та яєчного
порошку);
- відгодівля великої рогатої худоби, свиней, птиці;
- вирощування хутряних звірів та породистих собак;
- вичинка шкір хутряних звірів та їх реалізація;
- виробництво та реалізація лікувальних препаратів;
- закупівля худоби, свиней, птиці, кролів у населення;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
-перевірка якості, продаж, маркетинг, розподіл, здійснення всіх видів торгівлі, включаючи
фірмову, оптову, роздрібну, комісійну та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпортні
операції, дистриб'юторська діяльність щодо виробленої або отриманої від інших юридичних осіб
продукції та товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним
законодавством порядку;
-науково-дослідна діяльність в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження
витрат на її виробництво в будь-яких інших напрямках пов'язаних з діяльністю Товариства;
- надання брокерських послуг;
- здійснення ветеринарно-санітарної експертизи сировини і готової продукції, виконання
лабораторних досліджень;
- надання інформаційних консультативних, маркетингових, рекламних послуг
українським та зарубіжним юридичним і фізичним особам;
- організація семінарів та симпозіумів, виставок, аукціонів;
- здійснення інвестиційних проектів;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
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переробка молока, виробництво та реалізація молочних продуктів, вершків та згущеного
з цукром молока;
переробка фруктів, виробництво та реалізація соків, джемів, компотів, варення;
закупівля овочів, фруктів, ягід, продуктів рослинництва у населення, виробництво та
реалізація виробів із дерева, виконання робіт по очищенню стічних вод, переробка
відходів, вторинної сировини;
надання автотранспортних послуг;
надання населенню та підприємствам в оренду автотранспорту;
надання в оренду офісних та виробничих приміщень;
закупівля м'яса, м’ясопродуктів та шкірсировини у населення;
надання платних послуг виробничою лабораторією населенню, підприємствам з
лабораторних досліджень харчової продукції (м'яса, молока, ковбасних виробів, м’ясних
та молочних консервів, сухих кормів та іншої продукції тваринного походження);
виробництво та реалізація харчового льоду та аміачної води;
надання платних послуг підприємствам та населенню по збереженню автотранспорту на
автостоянці;
надання платних послуг юридичним та фізичним особам по ремонту та технічному
обслуговуванню автотранспорту, в тому числі легкового;
пошив та реалізація виробів та одягу із тканини та хутра, пошив спецодягу;
організація громадського харчування (кафетерії, ресторани, їдальні);
переробка шкірсировини, виробництво та реалізація «ВЕТ-БЛЮ» та готової шкіри;
виробництво та реалізація хліба, хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів;
надання населенню побутових, медичних послуг; організація клубу собаківництва з
правом ведення племінної роботи; вирощування та реалізація овочів, квітів, розсади;
фірмова торгівля продовольчими та промисловими товарами, виїзна торгівля, торгівля
спиртними напоями, вином, пивом, тютюном, здійснення внутрішніх та міжнародних
перевезень вантажів, пасажирів автомобільним транспортом;
ремонт та обслуговування техніки і автотранспорту, в тому числі легкового;
організація відпочинку громадян;
виробництво і реалізація рибних продуктів, консервів;
виробництво та реалізація харчових та технічних альбумінів;
виробництво виробів із пуху та пера;
виробництво деталей та обладнання для м'ясної промисловості;
будівництво та реалізація житла;
виробництво м'ясоовочевих та рослинних консервів;
виробництво та реалізація виробів із бляхи та алюмінію;
охорона майна та об'єктів товариства;
надання охоронно-складських послуг;
розлив столової та мінеральної води та її реалізація;
виконання проектно-кошторисних робіт;
виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі будівництво житла;
надання послуг підприємствам по ремонту обладнання, побутової та іншої техніки;
виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
надання послуг населенню у виготовленні виробів з дерева, розробці лісоматеріалів,
виготовленні цементно-бетонних виробів;
монтаж систем газового постачання та газового обладнання;
торгівля автотранспортними засобами;
участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного
законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним
особам та одержання кредитів в державних або комерційних банках, а також в інших
вітчизняних та іноземних фінансових установах і організаціях, тощо;
проведення товарообмінних операцій згідно чинного законодавства;
будь-які види торговельної діяльності, як по договорах так і на загальних підставах, в
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тому числі торгівля різноманітними продовольчими та непродовольчими товарами,
матеріалами, обладнанням, технікою, товарами народного споживання широкого
вжитку, іншими товарами та сировиною;
- купівля та продаж цінних паперів згідно з чинним законодавством України;
- благодійницька діяльність;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, що відповідають
цілям, передбаченим у Статуті Товариства.
Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської
діяльності, за винятком тих, що заборонені законодавством України.
Види діяльності Товариства, які підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після
отримання ним ліцензій у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи,
пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами. підготовленими у визначеному для
таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.
Захист державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до вимог Закону України
"Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.
12. Посадові особи емітента :

Посада

Прізвище, ім'я,
по-батькові

Рік
народ- Освіта,
ження кваліфікаці
я

Голова
Правління

Зікрань
Михайло
Михайлович

Член
Правління

Рудь
Микола 1962
Сергійович

1967

Член
Правління

Лясковський
Анатолій
Станіславович

1952

Член
Правління

Куніцький
Сергій
Володимирович

Член
Правління

Сацик Богдана
Василівна

Голова
Наглядової
ради

Юнг Харальд

Виробничий
стаж роботи

Стаж
роботи
на
посаді

Вища
інженертехнолог

19
років

3
роки

Вища
інженертехнолог,
інженерекономіст

25
років

4
років

Вища
економіст

35
років

9
роки

1966

Вища
інженермеханік

20
рік

3
роки

1969

Вища
інженертехнолог

17
років

2,5
роки

1963

Вища

4

д/н

3,5
років

Місце
основної
роботи
Голова
Правління
ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Фінансовий
директор ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”

Директор
по
матеріаль.-техн
постачан. ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Технічний
директор ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Головний
технолог ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Коменційний
директор
ТОВ “Оу Ес Ай
Інтернешнл
Холдінг
ГмбХ”/OSI

International
Holding
Член
Наглядової
ради

Лохбрюннер
Хельмут

Член
Наглядової
ради

Шимечек
Хартмурт

Член
Наглядової
ради
Член
Наглядової
ради

Кідалова
Оксана
Володимирівна

Голова
Ревізійної
комісії

Бридько
Яківна

1956

1959

1979

Ольга 1960

Бугаєнко Сергій
Станіславович

Член Ревізійної Мала
Ірина
комісії
Володимирівна

Член Ревізійної Олійник Галина
комісії
Федорівна

1981

1964

1957

Вища

д/н

4
роки

д/н

4
роки

Вища
Економіст

12
років

1,5
роки

Вища
Економіст

27
років

2
роки

Вища
менеджерекономіст

7
років

2,5
роки

26 років

9
років

Вища

Середняспеціальна.
технікбудівельнк
Середняспеціальна
бухгалтер

33
років

9
років

Фінансовий
директор
холдінгу
OyEcAй
Інтернешнл
Холдінг
Директор
з
розвитку
бізнесу
холдінгу
OyEcAй
Інтернешнл
Холдінг
Головний
бухгалтер ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Ст. інженер з
орган. праці і
зарплати, фах.
з ЦП ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Нач.
сектору
контролю
і
планування
ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Економіст ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”
Бухгалтер
ПАТ
“Козятинський
м’ясокомбінат”

13. Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів :
Всі раніше випущені в обіг акції повністю розміщені та оплачені.
06 липня 2001 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
зареєстровано випуск акцій ВАТ “Козятинський птахокомбінат” внаслідок реорганізації шляхом
виділення ВАТ “Козятинський птахокомбінат” з ВАТ “Вінницям’ясо”, свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 313/1/01, дата реєстрації свідоцтва 06.07.2001 р., кількість зареєстрованих простих
іменних акцій 550886 штук, номінальна вартість однієї акції 0,35 грн., на загальну суму 192
810,10 грн., форма випуску документарна.
04 березня 2004 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
зареєстровано випуск акцій ВАТ “Козятинський птахокомбінат” в зв’язку з індексацією основних
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фондів акціонерного товариства, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 119/1/04, дата
реєстрації свідоцтва 04.03.2004 р., кількість зареєстрованих простих іменних акцій 550 886 штук,
номінальна вартість однієї акції 3,50 грн., на загальну суму 1 928 101,00 грн., форма випуску
документарна.
06 квітня 2007 року Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку зареєстровано випуск акцій ВАТ “Козятинський птахокомбінат” в
зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 6/02/1/07, дата
реєстрації свідоцтва 06.04.2007 р., кількість зареєстрованих простих іменних акцій 1 550 886 штук,
номінальна вартість однієї акції 3,50 грн., на загальну суму 5 428 101,00 грн., форма існування
документарна.
з
18 грудня 2009 року Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії
цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск акцій Публічного акціонерного
товариства “Козятинський м’ясокомбінат”, в зв’язку з приведенням у відповідність до норм
Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та інших внутрішніх документів
Товариства. Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 2/09
від 24.11.2009 року) змінено тип та назву акціонерного товариства, переведено випуск іменних
акцій відкритого акціонерного товариства “Козятинський птахокомбінат”, випущених у
документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 12/02/1/09, дата реєстрації та дата видачі свідоцтва 18.12.2009 р., кількість
зареєстрованих простих іменних акцій 1 550 886 штук, номінальна вартість однієї акції 3,50 грн.,
на загальну суму 5 428 101,00 грн., форма існування бездокументарна.
Розміщення привілейованих акцій, акцій на
безвідсоткових облігацій Товариство не здійснювало.

пред’явника, а

також

відсоткових і

14. Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити :
Планується розмістити прості іменні акції загальною номінальною вартістю 59 500 000
(п’ятдесят дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.
15. Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити :
Планується розмістити 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) простих іменних акцій.
16. Номінальна вартість акцій :
Номінальна вартість акцій незмінна і становить 3 (три) гривні 50 копійок.
17. Форма існування акцій :
Форма існування акцій – бездокументарна.
19. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймали рішення про розміщення
акцій :
Рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій приймали 10 акціонерів, які
у сукупності володіли 1 506 262 простими іменними акціями, що склало 97,12% голосів
акціонерів від загальної кількості акцій.
20. Порядок проведення голосування :
Рішення про розміщення акцій приймалося з використанням бюлетенів. Одна голосуюча
акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування
на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
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Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери – власники
простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах.
21. Строк та порядок виплати дивідендів :
Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами
акціонерів за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та
порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На
кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата
дивідендів за акціями здійснюється тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються не пізніше
шести місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок
акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати
дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції
за весь час прострочення, а також три відсотки річних з простроченої суми.
Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату
дивідендів.
Товариство письмово, шляхом розсилки простих поштових листів, повідомляє осіб, які
мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 20
днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.
22. Строк та порядок отримання уповноваженою особою Товариства від акціонерів
письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на
придбання акцій:
Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмових
підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що
пропонуються до розміщення.
23. Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплата:
Закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства буде здійснюватись з 01
листопада 2010 року до 15 грудня 2010 року включно щоденно крім вихідних та святкових
днів з 900 до 1300 за адресою: вулиця Довженка, будинок 33, м. Козятин, Вінницька область.
Відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” під розміщенням
цінних паперів вважається відчуження цінних паперів емітентом шляхом укладання цивільно–
правового договору з першим власником.
Закрите (приватне) розміщення додаткових акцій здійснюється в два етапи виключно
серед акціонерів Товариства, які є власниками акцій на дату проведення загальних зборів
акціонерів.
В термін реалізації переважного права діє переважне право акціонерів на придбання
акцій, що додатково розміщуються Товариством.
Право кожного акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством
прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих
акцій на дату проведення загальних зборів акціонерів.
Акціонерне товариство здійснює розміщення додаткових акцій за ціною не нижчою за її
ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної
суб’єктом оціночної діяльності відповідно до діючого законодавства про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість цінних паперів Товариства
становить 3,50 грн. Наглядова рада Товариства затвердила ринкову вартість цінних паперів.
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Дати початку та закінчення
(приватного) розміщення акцій:

проведення

першого

та

другого

етапів

закритого

1–й етап: початок – 01 листопада 2010 р., закінчення – 22 листопада 2010 року;
2–й етап: початок – 23 листопада 2010 р., закінчення – 15 грудня 2010 року.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на ім’я
вповноваженої особи Голови Правління ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат”, за адресою: вулиця
Довженка, будинок 33, м. Козятин, Вінницька область, письмову заяву про придбання акцій та
перераховує на рахунок емітента кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним
придбаваються.
У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), ідентифікаційний
код платника податків, дані документа, що посвідчує особу, місце проживання (місцезнаходження),
номер контактного телефону, кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
Заява та перераховані кошти приймаються Товариством з 01 вересня 2010 року та не
пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів - до 01 листопада 2010 року.
Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних
паперів.
1–й етап: початок – 01 листопада 2010 року, закінчення – 22 листопада 2010 року.
Протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, відповідно до
поданих акціонерами заяв щодо реалізації свого переважного право на придбання додаткових
акцій, між акціонером та емітентом в особі Голови Правління ПАТ “Козятинський
м’ясокомбінат” укладаються договори купівлі-продажу додаткових акцій, відповідно до яких
прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
З дати, наступної за датою закінчення строку першого етапу, на письмову вимогу
акціонера Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом
першого етапу.
Заяви, що надійдуть до початку другого етапу закритого (приватного) розміщення
додаткових акцій від акціонерів, що реалізували своє переважне право відповідно до вимог
діючого законодавства, не будуть розглядатися і не будуть вважатися чинними для участі у
другому етапі розміщення додаткових акцій.
2–й етап : початок – 23 листопада 2010 року, закінчення – 15 грудня 2010 року. Під час
другого етапу закрите (приватне) розміщення додаткових акцій здійснюється серед існуючих
акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє
переважне право.
Протягом другого етапу першим власником на ім’я вповноваженої особи Голови
Правління ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат”, за адресою: вулиця Довженка, будинок 33, м.
Козятин, Вінницька область, подається заява, укладається договір купівлі–продажу додаткових
акцій. Перший власник здійснює сплату акцій за ціною не нижчою за їх ринкову вартість не
пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного)
розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Товариство
видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
Оплата придбаних акцій здійснюється виключно грошовими коштами заявника шляхом
внесення грошових коштів в національній валюті України, що оформляється платіжним
дорученням банківської установи, на поточний рахунок ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат” №
26000301334637 в Михайлівському відділенні ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528.
Оплата акцій майном не передбачається.
Заяви від інших інвесторів не розглядаються.
Закрите (приватне) розміщення додаткових акцій здійснюється після реєстрації
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видачі емітенту
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
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24. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:
У разі прийняття Правдінням Товариства рішення про відмову від випуску акцій,
виконавчий орган ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат” гарантує повернення внесених
акціонерами коштів протягом 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення
Правлінням Товариства.
25. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:
У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, Наглядова рада
Товариства приймає рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення
акцій.
26. Дії, що проводяться у разі, якщо розміщення акцій здійснюється не в повному
обсязі :
В разі недосягнення запланованого рівня закритого (приватного) розміщення акцій,
розміщення акцій встановлюється на фактичному рівні і затверджується загальними зборами
акціонерів Товариства.
27. Порядок повідомлення про розміщення акцій:
Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам
переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право,
про рішення загальних зборів щодо збільшення статутного капіталу, закрите (приватне)
розміщення акцій та про можливість реалізації акціонером переважного права на придбання
акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, а також публікує повідомлення
про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку “Бюлетень. Цінні папери України”.
28. Права власників привілейованих акцій:
Права власників привілейованих акцій не передбачаються в зв’язку з їх відсутністю.

Голова зборів

Демещук В.А.

Секретар зборів

Бридько О.Я.

Голова Правління

Зікрань М.М.
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