
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 01.08.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 10  

 (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)  

 Директор       Колосов Михайло Альбертович 

 (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

68400, Одеська обл., Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелiв, буд. 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00379270 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(048) 743-74-68 (048) 743-74-68 

6. Адреса електронної пошти 

00379270@sc-ua.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

http://00379270.sc-

ua.com 
  01.08.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 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 31.07.2019 Акція проста 911790 5662215.9 5400 

Зміст інформації: 

Дата та найменування органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: 

31.07.2019 р., рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «АЗПТ» (надалi за текстом – Товариство); 

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: Акцiя проста бездокументарна iменна; 911 790 (дев’ятсот одинадцять тисяч сiмсот дев’яносто) шт. загальною 

номiнальною вартiстю 5 662 215,90 (п’ять мiльйонiв шiстсот шiстдесят двi тисячi двiстi п’ятнадцять грн. 90 коп.) грн. 

Спосiб розмiщення: Приватний 

Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї): Самостiйно без залучення андеррайтера (емiтент не користується послугами андеррайтера щодо розмiщення даного 

випуску). 

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй: до 5 767 071, 75 (п’ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм 

тисяч сiмдесят одна грн. 75 коп.) грн. шляхом додаткової емiсiї акцiй на загальну номiнальну вартiсть 5 662 215,90 (п’ять мiльйонiв шiстсот шiстдесят двi 

тисячi двiстi п’ятнадцять грн. 90 коп.) грн. Номiнальна вартiсть – 6,21 (шiсть грн. 21 коп.) грн. за одну акцiю. 

Цiна розмiщення – акцiї розмiщуються за номiнальною вартiстю, що перевищує ринкову вартiсть , а саме по цiнi 6,21 (шiсть грн. 21 коп.) грн. Спосiб 

визначення –проведення оцiнки ринкової вартостi акцiй суб'єктом оцiночної дiяльностi Мiгонько Тетяною Iванiвною (реєстрацiйний номер облiкової картки 

платника податкiв 2188819544, сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi ФДМУ №189/19 вiд 04 березня 2019 року) станом на 31.07.2019 р., затверджена 

рiшенням Наглядової ради вiд 31.07.2019р. 

Розмiщення акцiй можливо призведе до змiни власника значного пакета акцiй емiтента. Колосова Галина Iванiвна, до розмiщення акцiй володiє 13594 

(тринадцять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири) шт. акцiй емiтента, що становить 80,5093 %. 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 

емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 5400 %. 

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються отримують однакову 

сукупнiсть прав, включаючи право на участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна 

або вартостi;отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодавством України;також iншi права, передбаченi 

чинним законодавством, Статутом товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв  

Спосiб оплати цiнних паперiв:оплата акцiй може здiйснюватися грошовими коштами в нацiональнiй валютi України гривнi на банкiвський рахунок 

Товариства та майном. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: залученi вiд розмiщення акцiй кошти планується спрямувати на 

придбання основних засобiв для забезпечення господарської дiяльностi Товариства. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: умовами розмiщення цiнних паперiв конвертацiя не передбачена. 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - вiдсутня. 

 


