
 

 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості  

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 
СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00447818 
1.4. Місцезнаходження емітента: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка,                             
вул. Карла Маркса, буд. 35а  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04740) 2-28-22, (04740) 2-50-08 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: igor.teliga@zvenigora.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.zvenigora.com 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

2. Текст повідомлення 
11 вересня 2013 року рішенням позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ" (далi за 
текстом - "Товариство") прийнято рiшення про розміщення цiнних паперiв на суму, що 
перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента. 
Планується розмістити 952 445 880 (дев’ятсот п’ятдесят два мільйони чотириста сорок п’ять 
тисяч вісімсот вісімдесят) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,1 (десять 
копійок) гривень кожна, на загальну суму 95 244 588,00 (дев’яносто п’ять мільйонів двісті 
сорок чотири тисячі п’ятсот вісімдесят вісім) гривень. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватне розмiщення акцiй Товариства за рахунок 
додаткових внесків Акціонерів, без залучення інших інвесторів. Тип акцiй, якi планується 
розмiстити – акції простi iменнi. Форма iснування акцiй – бездокументарна. 
Статутний капiтал Товариства планується збiльшити на 95 244 588,00 (дев’яносто п’ять 
мільйонів двісті сорок чотири тисячі п’ятсот вісімдесят вісім) гривень.  
Номiнальна вартiсть акцiй не змiнюється та становить 0,1 (десять копійок) гривень кожна. 
Запропонована цiна акцiй, що розмiщуються становить 0,1 (десять копійок) кожна. Ціна 
розміщення визначена на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол від 
07.08.2013 р.) та звіту про оцінку 100% пакету акцій ПАТ «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 
СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ», що здійснено 07.08.2013р.ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА 
ГРУПА». 
Спiввiдношення суми цінних паперів, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного 
капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає – 218,3959 %. 
Співвідношення загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру 
статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає – 100 %. 
Iнвестори при розміщенні додаткових цінних паперів Товариства не залучаються. Спосiб 
оплати цiнних паперiв: оплата акцiй, що пропонуються до розміщення, буде здiйснюватися 
грошовими коштами шляхом банківського переказу на поточний рахунок Товариства. 
Мета та напрями використання отриманих коштів: Кошти, залучені від приватного 
розміщення, будуть використані для фінансування поточних господарських потреб 
Товариства, оновлення його основних фондів, зміцнення матеріально-технічної бази та 
поповнення обігових коштів для забезпечення статутної діяльності Товариства. 
Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакету акцій емітента, 
збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і 
більше відсотків акцій, а саме: Компанія «Бонгрен Європа САС» («Bongrain Europe SAS»).  
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:  



 

 
 

- участь в управління Товариством; 
- отримання дивідендів; 
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна 

Товариства; 
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 
 
Акціонер - Компанія «Бонгрен Європа САС» («Bongrain Europe SAS») на дату прийняття 
рiшення про приватне розмiщення акцiй планує придбати 952 445 880  штук простих iменних 
акцiй Товариства. 
Конвертацiя акцiй в iншi цiннi папери не передбачається. 
 

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та 
визначає, що вона несе відповідальність згідно  законодавства. 
 
 
 
 
Генеральний директор       Збігнєв Марчак 
ПАТ "ЗСК"      м.п. 
 
 


