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

Зiкрань Михайло Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.05.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
22102, Вiнницька обл., м. Козятин, вул.Довженка 33
4. Код за ЄДРПОУ
00443111
5. Міжміський код та телефон, факс
(04342) 2-22-42; 2-11-29
6. Електронна поштова адреса
BrydkoO@kpp.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.05.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kpp.org.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

11.05.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного
капіталу
№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

11.05.2017

Акція проста

10000000

35000

44.34

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв - 11.05.2017.
Назва органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв - загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 10 000 000 (десять мiльйонiв) простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування на 35 000
000 (тридцять п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок .
Спосiб розмiщення - приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй – на 35 000 000 (тридцять п’ять мiльйонiв)
гривень 00 копiйок
Номiнальна вартiсть акцiй, що розмiщуються – 3,50 грн. (Три гривнi п’ятдесят копiйок)
Цiна розмiщення - 3,50 грн. (Три гривнi п’ятдесят копiйок) згiдно зi звiтом про незалежну оцiнку пакету акцiй, проведену суб’єктом оцiночної
дiяльностi товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТриАлекс».
Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонера-юридичної особи OSI International Holding GmbH,
Нiмеччина (Germany), що володiє акцiями товариства в кiлькостi 22 504 915 (двадцять два мiльйони п’ятсот чотири тисячi дев’ятсот
п’ятнадцять) штук, частка у статутному капiталi 99,7961 % до розмiщення акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття рiшення – 44,34%
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття рiшення – 100%;
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються - Акцiї, що розмiщуються, надають їх власникам права на
участь в управлiннi товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна
товариства, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства та iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом
товариства.
Спосiб оплати цiнних паперiв - Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом
перерахування коштiв на рахунок товариства
Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв - поповнення власних обiгових коштiв для здiйснення фiнансово-

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
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господарської дiяльностi та збiльшення обсягiв виробництва.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято загальними зборами акцiонерiв.
Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiдомостi про прiзвища, iмена та по батьковi членiв
уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв та вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони
володiють, у цьому випадку не розкриваються.
Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена. Iнша суттєва iнформацiя вiдсутня.

