
 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.  

 

26.04.2013р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ», далі Товариство,  прийняте рiшення про збільшення  статутного капіталу Товариства  

шляхом приватного (закритого) розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за 

рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (протокол №3 від 26.04.2013р.). 

Розміщуються  прості акції бездокументарної форми існування у кількості 3 739 120 шт.(Три мільйони 

сімсот тридцять дев’ять тисяч сто двадцять штук) на суму 934 780, 00 грн. (Дев’ятсот тридцять чотири 

тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок), спосіб розміщення – приватний, порядок здійснення 

розміщення акцій  відповідно до умов розміщення, затверджених рішенням про приватне розміщення , та 

відповідно до проспекту емісії. 

Розмір статутного капіталу   ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» збільшується на 

934 780,00 грн. (Дев’ятсот тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок). Номінальна 

вартість акцій, що розміщуються, не змінюється та становить 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копійок), 

запропонована  ціна – 0,50 грн. (Нуль гривень 50 копійок), визначена незалежним оцінювачем та 

затверджена Загальними зборами акціонерів ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» 

(протокол №3 від 26.04.2013р.). 

На момент розкриття інформації Товариству невідомо, чи може розміщення акцій призвести до зміни 

власника значного пакета акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють 

пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. 

Особи, які володіють 10 і більше відсотків акцій до розміщення акцій:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “КОМПАНІЯ “АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА” – 2024483 акцій (89,54% від загальної кількості 

голосуючих акцій).  

Станом на 26.04.2013р. співвідношення загальної номінальної вартості акцій, щодо яких прийнято рішення 

про розміщення, до розміру статутного капіталу становить 165,38%, співвідношення загальної суми цінних 

паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства – 100%. 

Інвестори мають такі ж права, як власники простих акцій, відповідно до законодавства та статуту 

Товариства. 

Оплата акцій буде здійснюватися відповідно до умов розміщення за ціною 0,50 грн. (Нуль гривень 50 

копійок) за 1 акцію, яка не є нижчою ніж ринкова вартість та номінальна вартість. 

Акції  Товариства розміщуються з метою отримання у власність майна та майнових прав. 

Iнформацiя щодо намiру членiв уповноваженого органу Товариства, що прийняв рішення про акції, 

придбати акції, що розмiщуються, вiдсутня. 

Конвертацiя цінних паперів не передбачається. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії 

відсутня. 

 
Голова правління                                                                                                Янчук Олег Миколайович. 

 

 


