
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 00447818 
3. Місцезнаходження: 20200 Черкаська область, Звенигородський район, мiсто Звенигородка, 
вулиця Козачанська, будинок 35 А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4740) 2-28-22, 2-50-08 
5. Електронна поштова адреса: igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@afr.com.ua   
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.zvenigora.com 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

ІІ. Текст Повідомлення  
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв 
статутного капiталу - 08.07.2016 року. 
Назва органу, що прийняв таке рiшення - позачергові загальнi збори акцiонерiв. 
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв - розмiщуються простi iменнi акцiї у кiлькостi                  
500 000 000 (п'ятсот мільйонів) акцiй, номiнальною вартiстю 0,1 (нуль гривень десять копійок) 
гривень кожна акція, на суму 50 000 000,00  (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень.  
Спосiб розмiщення (публiчний, приватний) - приватний.  
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску 
акцiй - статутний капiтал збiльшується на на 50 000 000,00  (п'ятдесят мільйонів гривень                     
00 копійок) гривень і становитиме 188 855 557,80 (сто вісімдесят вісім мільйонів вісімсот 
п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім гривень вісімдесят копійок) гривень. 
Номiнальна вартiсть акцiй - 0,10 грн. (нуль гривень 10 копiйок) кожна.  
Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення - цiна розмiщення дорiвнює ринковiй 
вартостi  однієї акцiї та становить 0,10 грн. (нуль гривень 10 копiйок) кожна вiдповiдно до Звiту 
про проведення незалежної оцінки однієї простої бездокументарної іменної акції ПАТ "ЗСК", 
проведеної суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Емкон-Сервіс" (код ЄДРПОУ 37038218, адреса: 
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 
№16572/14 від 10.06.2014 р., виданий Фондом державного майна України) та затвердженої 
наглядовою радою (Протокол від 14 червня 2016 року).  
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй емiтента, 
збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i 
бiльше вiдсоткiв акцiй: - "юридична особа" КОМПАНІЯ "САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ 
ЄВРОПА",  ФРАНЦІЯ, що володіє 1 387 936 189 простими акціями, що становить 99, 9554  %. 
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 
36,0086 %.  
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi 
знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення -
100 % 
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються - права, якi 
отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством 
України та Статутом Товариства.  
Спосiб оплати цiнних паперiв - здійснюється грошовими коштами в національній валюті в 
гривнях та/або в іноземній валюті шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення 



на відповідний поточний рахунок Товариства.  
Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцій є :  
- фінансування поточних господарських потреб товариства (придбання сировини, інших товарів, 
робіт, послуг, необхідних для здійснення діяльності з виробництва сиру та інших молочних 
продуктів)  в сумі 9 000 000 (дев'ять мільйонів) грн.;  
- придбання та модернізація основних засобів товариства в сумі 13 000 000 (тринадцять 
мільйонів) грн.; 
- повернення боргу по кредитним договорам в сумі 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн. 
Прiзвище, iм'я по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення 
цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства), вiдомостi про кiлькiсть цiнних 
паперiв емiтента, якими вони володiють - рiшення про розмiщення приймалося загальними 
зборами акцiонерiв.  
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть конвертацiї цiнних 
паперiв не передбачається. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - умови емiсiї не передбачають 
розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов'язується не використовувати внески, 
отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Генеральний директор Крилов Андрій Юрійович 11.07.2016 


