
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Генеральний директор    Владович В.Ю. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

29.01.2015 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"  

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

4. Код за ЄДРПОУ 

 33870671 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0445930360, 0445930360 

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 29.01.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 20   30.01.2015 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://fozzy.ua в мережі Інтернет 29.01.2015 

 (адреса сторінки)  (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.) 

Сума цінних 

паперів, що 

розміщуються 

(тис.грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

1 27.01.2015 Акція проста 33 200 000 33 200 8000 

Зміст інформації: 

27.01.2015 Рішенням акціонера № 02-2015 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА  РІТЕЙЛ" було прийнято рішення про збільшення статутного 

капіталу на 33 200 000 (тридцять три мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок за рахунок випуску 33 200 000 (тридцять три мільйони двісті тисяч)  простих іменних 

акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), в результаті чого статутний капітал Товариства зросте до 33 615 000 (тридцять три мільйони шістсот 

п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 33 615 000 (тридцять три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. 

(одна гривня 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків єдиного акціонера Товариства - 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСІФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ", 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36240497. 

Ціна, за якою буде відбуватись розміщення акцій Товариства - 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) за 1 (одну) акцію, що дорівнює існуючій номінальній вартості акцій 

Товариства та дорівнює ринковій вартості акцій, що визначена станом на "19" січня 2015 р. суб'єктом оціночної діяльності СПД-ФО Кожемякіним Святославом 

Сергійовичем (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 13065/12 виданий Фондом державного майна України 01.03.2012 р., свідоцтво про включення інформації про 

оцінювачів до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності № 10166 від 02.08.2013 року; Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК № 632 від 

24.12.2011 р.) на підставі Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості пакету акцій (100 %) Товариства. 

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 

8000,00 (вісім тисяч) %; 

Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення 

становить 8100,00 (вісім тисяч сто) %. 

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити: Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1) 

брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами 

Товариства та чинним законодавством України; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; 5) скористатися 

переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонуються  їх власником до продажу третій особі; 6) скористатися переважним правом на придбання простих 

акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, 

передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 8) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності 

Товариства; 9) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. 

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок Товариства 

відповідно до умов приватного розміщення акцій. 

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій є підвищення фінансової стабільності Товариства, забезпечення його подальшого розвитку та 

посилення його конкурентоспроможності на ринку нерухомості. 

100% коштів, залучених від здійснення приватного розміщення акцій Товариства у сумі 33 200 000 (тридцять три мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок буде 

використано таким чином: 

-85 % залучених від здійснення приватного розміщення акцій Товариства будуть використані на придбання комерційної нерухомості нежитлового фонду; 

-10 % залучених від здійснення приватного розміщення акцій Товариства будуть спрямовані на ремонт та реконструкцію об'єктів нерухомості нежитлового фонду; 

-5 % залучених від здійснення приватного розміщення акцій Товариства будуть спрямовані на утримання та обслуговування об'єктів нерухомості нежитлового фонду. 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - не конвертуються 



Рішення про розміщення цінних паперів було прийнято Рішенням єдиного акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСІФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36240497, від імені, в інтересах 

та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", в особі 

Директора Журжій Інни Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту 

 


