Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
02.05.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 632
(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).
Голова правління

Олексенко В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
18013 Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 76
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00204033
5. Міжміський код та телефон, факс
0472397255, 0472640032
6. Адреса електронної пошти
00204033@afr.com.ua, уаrn@khimvolokno.com.ua
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
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://cherkasykhim
volokno.emitents.ne
t.ua/ua/docs/?fg_id=
27

02.05.2019

(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.)

1
1

2
26.04.2019

3
Акція проста

4
29 835 786 200

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис.грн.)
5
1 491 789

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)
6
5678,3301

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на сумму, що перевищує 25 % статутного капіталу, найменування органу, що прийняв рішення: 26 квітня 2019 р.
загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 1 491 789 310,00 грн.
(один мільярд чотириста дев'яносто один мільйон сімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста десять грн. 00 коп) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у
кількості 29 835 786 200 (двадцять дев'ять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч двісті) штук існуючої номінальної вартісті, а саме 0,05
грн. за одну акцію за рахунок додаткових внесків.
На загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" було прийняте рішення: визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення
андеррайтера;
прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками
та акції повністю оплачено);
затвердження результатів емісії акцій;
затвердження звіту про результати емісії акцій;
прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову
від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання
розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".
Визначити Голову Правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення - 29 835 786 200 (двадцять дев'ять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч
двісті) штук простих іменних акцій.
Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 26 271 620 грн. (двадцять шість мільйонів двісті сімдесят одна тисяча шістсот грн. 00 коп.) до 1
518 060 930,00 грн. (один мільярд п'ятсот вісімнадцять мільйонів шістдесят тисяч дев'ятсот тридцять грн. 00 коп.) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у
кількості 29 835 786 200 (двадцять дев'ять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч двісті) штук номінальною вартістю 0,05 грн. за одну
акцію, загальною номінальною вартістю 1 491 789 310,00 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто один мільйон сімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста десять грн. 00 коп).
Номінальна вартість однієї акції - 0,05 грн.
Ціна розміщення однієї акції: Наглядова рада є уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни
розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з
емітентом договір про андеррайтинг: вид - іменні акції (в бездокументарній формі), тип - прості, кількість - 29 835 786 200 (двадцять дев'ять мільярдів вісімсот тридцять

п'ять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч двісті) штук, загальною номінальною вартістю 1 491 789 310,00 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто один мільйон сімсот
вісімдесят дев'ять тисяч триста десять грн. 00 коп). Спосіб розміщення - здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 квітня 2019
року. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства для залучення до розміщення андеррайтера.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 5678,3301%.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій Товариства, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття
рішення - 100%.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодавством України.
Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: за рахунок додаткових внесків.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: усі залучені від розміщення акцій кошти будуть направлені для покращення
господарської та фінансової діяльності Товариства.
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація цінних паперів, щодо прийнятого рішення про розміщення, не передбачена.

