Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Генеральний директор
(посада)

Костельман В.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

15.11.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33870713
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
http://www.fozzy.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

1
1

2
31.10.2018

3
Акція проста

4
30 000 000

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис.грн.)
5
30 000

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)
6
1500

Зміст інформації:
Протоколом № 09-2018 позачергових Загальних зборів акціонерів від 31.10.2018 р. було прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25
відсотків статутного капіталу, а саме: 30 000 000 (тридцяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) загальною
номінальною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок, шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості
без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків. Розміщення (емісія) здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррайтера. Розмір збільшення
статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій - 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. Ціна розміщення із зазначенням
способу її визначення. - 64,88 грн (шістдесят чотири гривні 88 коп.)/шт, що дорівнює ринковiй вартостi вiдповiдно до Звіту про оцінку майна, а саме однієї акції 100%
статутного капіталу Товариства, проведену суб'єктом оцiночної дiяльностi. До закінчення розміщення Товариство не володітиме інформацією щодо зміни власника
значного пакета акцій. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату
прийняття цього рішення - 1500 %. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв в обiгу до розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення про
розмiщення складає 100%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються - обсяг прав власників простих іменних акцій передбачений
чинним законодавством та Статутом Товариства. Спосіб оплати цінних паперів - оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі в національній валюті шляхом
безготівкового переказу коштів. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй: спрямування коштiв на поповнення активiв Товариства,
Товариство планує вкласти 100 % залучених від здійснення приватного розміщення акцій Товариства коштів у корпоративні права підприємств оптової та роздрібної
торгівлі. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

