Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
28.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 01
(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
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
18013 м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, будинок 76
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00204033
5. Міжміський код та телефон, факс
0472397255, 0472640032
6. Адреса електронної пошти
yarn@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
(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
27.12.2019

3
Акція проста

4
27 080 660 670

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис.грн.)
5
1 354 033,033

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)
6
5153,98

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення:
27.12.2019р., загальні збори акціонерів.
Вид - акції, тип - прості, кількість - 27 080 660 670 шт., сума цінних паперів - 1 354 033 033,50 грн. спосіб їх розміщення - без здійснення публічної пропозиції, порядок
здійснення такого розміщення - самостійно.
Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій: 1 354 033 033,50 грн.
Номінальна вартість акцій: 0,05 грн.
Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: 0.05 грн., затверджена наглядовою радою на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем.
Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 5 і
більше відсотків акцій, а саме: юридична особа PALOS ESTABLISHMENT (HE 316171), яка володіє 471644087 простими акціями, що становить 87,7630% статутного
капіталу до розміщення акцій;
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на
дату прийняття рішення - 5153,98%.
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу
емітента на дату прийняття рішення - 100%.
Права та обов'язки акціонерів визначені в статуті Товариства.
Спосіб оплати цінних паперів - здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті шляхом безготівкового перерахування
учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: для оновлення та реконструкції основних засобів, зміцнення матеріально-технічної
бази для забезпечення статутної діяльності в сумі 1354033033,50 грн.
Рішення прийнято 471 644 087 голосами, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.
Можливість конвертації цінних паперів не передбачається.
В зв'язку з особливостями програмного забезпечення значення "Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.)" п'ятого стовбця таблиці "Відомості про прийняття
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу" слід читати: 1 354 033,0335 тис.грн.

