
Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 
  

  26.10.2020   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  

№ 26/10/2020-РЕ   

  (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 комісії з припинення       Басюк Юрій Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

  

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмаш" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Місцезнаходження   Київська, 07400, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4 

  

4. Ідентифікаційний код юридичної особи   01354485 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (04594) 5-30-16 , (04594) 5-30-16  

  

6. Адреса електронної пошти   at75@atrep.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 проводить діяльність з 

оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення) 

   

  

8. 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 подання 

звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку безпосередньо) 

  ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

Повідомлення розміщено на 

власному веб-сайті 

  http://www.sbm-503.com.ua/ua/richnyy-zvit   26.10.2020 

учасника фондового ринку   (URL-адреса веб-сайту)   (дата) 



Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 

суду 
 

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення 

1 2 3 4 

1 26.10.2020 вищий орган емітента, загальні збори акціонерів Перетворення 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворення: 26.10.2020р. 

Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення: загальні збори акціонерів. 

Причини такого рішення: у зв'язку із значними фінансовими витратами на обслуговування існування юридичної особи у формі акціонерного товариства. 

Спосіб припинення юридичної особи: перетворення. 

Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання: 26.10.2020р. 

Результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти": "За"- 16481056 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій 

Повне найменування юридичної особи-правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" (надалі - ТОВ 

"СПЕЦБУДМАШ"). 

Порядок розподілу активів та зобов'язань: При перетворенні ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" усе майно, сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступника - 

ТОВ "СПЕЦБУДМАШ". 

Розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників): Розмір статутного капіталу ТОВ "СПЕЦБУДМАШ", що створюється шляхом перетворення 

акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", що перетворюється (4120264.00грн.), 

зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. 

Інформація про порядок та умови обміну акцій ПРАТ "СПЕЦБУДМАШ" на частки ТОВ "СПЕЦБУДМАШ": Перелік засновників (учасників) створюваного 

товариства-правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження 

установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника). Розподіл часток створюваного 

товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що 

перетворюється. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати 

розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Акції 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 

01354485) конвертуються в частки  підприємницького     товариства-правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"СПЕЦБУДМАШ"    та  розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1. Не підлягають  обміну  акції  товариства,  що перетворюється,  

викуплені цим товариством,  які  на  дату  прийняття  рішення  про  припинення  товариства  шляхом  перетворення  не продані та/або не анульовані  

відповідно  до  законодавства.  Такі  акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: 

крім простих акцій, інші цінні папери ПРАТ "СПЕЦБУДМАШ" не випускались; на  дату  прийняття  рішення  про  припинення  товариства  шляхом  

перетворення,  викуплених акцій немає. 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 

 


