Повідомлення про порядок реалізації переважного права на придбання розміщуваних
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ» простих іменних акцій
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ" (далі -"Товариство"), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00447818, місцезнаходження:
20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вулиця Козачанська, 35-А, телефон +380(4740) 2-28-22,
факс +380(4740) 2-50-08 повідомляє, що 08 липня 2016 року позачерговими загальними зборами
акціонерів товариства було прийнято рішення про приватне розміщення простих іменних акцій у
кількості 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,1 грн., загальною
номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Ціна розміщення –
0,1 грн.
Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за
місцезнаходженням товариства за адресою: 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вулиця
Козачанська, 35-А, в період з 12 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року включно з 8.00 до 17.00
години кожного робочого дня за ціною розміщення.
Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості
простих акцій на дату проведення загальних зборів (08.07.2016 року), на яких прийняте рішення про
приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.
Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери у термін реалізації
зазначеного права повинні:
- в період з 12.09.2016 року по 30.09.2016 року включно подати до уповноваженої особи Товариства –
Генерального директора Андрія Юрійовича Крилова письмову заяву про придбання акцій, засвідчену
власноручно підписом заявника – фізичної особи або підписом керівника та печаткою (за наявності)
заявника – юридичної особи, або підписом уповноваженого представника фізичної або юридичної
особи за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку. В заяві має бути зазначене
прізвище, ім'я та по-батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження) акціонера,
кількість цінних паперів, що придбаваються;
- в період з 12.09.2016 року по 30.09.2016 року включно, тобто не пізніше дня, що передує дню
початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
Товариства, сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони подали заяву.
Заяви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 12.09.2016 року по 30.09.2016
року включно.
Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або
уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за довіреністю, посвідченою у встановленому
законом порядку.
Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто керівником або
уповноваженою ним особою за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку.
Оплата акцій під час реалізації акціонерами свого переважного права здійснюється грошовими
коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті (долари США/євро) шляхом
безготівкового перерахування акціонером на відповідний поточний рахунок Товариства не пізніше дня,
що передує дню початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій Товариства, тобто з 12.09.2016 року по 30.09.2016 року включно.
Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у
національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком
України, на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій (08.07.2016 року).
Кошти в національній валюті – гривні перераховуються на поточний рахунок Товариства в
національній валюті (гривня) № 26002003030700 в ПАТ «ІНГ БАНК Україна» МФО 300539.
Кошти в іноземній валюті перераховуються на поточний рахунок Товариства в іноземній валюті
(долари США/євро) № 26007213030700 в ПАТ «ІНГ БАНК Україна» МФО 300539.
Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство видає письмове зобов’язання про
продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але
не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій.
Довідки за тел. +380(4740) 2-28-22
Генеральний директор

А.Ю. Крилов

