
ПОВІДОМЛЕННЯ 

акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії 

АТ "ФОЗЗІ ГРУП" 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код 33870713, 

місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі – АТ 

"ФОЗЗІ ГРУП", Товариство) повідомляє Вас, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 

31.10.2018р., прийнято рішення (оформлено протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів №09-2018 від 

31.10.2018р.) про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових 

акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

 

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" АТ "ФОЗЗІ ГРУП" повідомляє акціонерів про 

можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії. 

 

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 30 000 000 шт. (тридцять мільйонів) простих іменних 

акцій номінальною вартістю 1,00 грн (одна гривня 00 копійок). Загальна номінальна вартість акцій, які планується 

розмістити, становить 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. 

 

Ціна розміщення: 64,88 грн (шістдесят чотири гривні 88 коп.) за одну просту іменну акцію, що є ринковою 

вартістю акції та не є нижчою за номінальну вартість акції. Ринкова вартість акцій визначалась відповідно до 

законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 26.09.2018р. та затверджена 

Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №07-2018 від 26.09.2018 р.). Ціна розміщення акцій 

під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій визначена (затверджена) у розмірі 64,88 

грн (шістдесят чотири гривні 88 коп.) за одну акцію рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової 

ради №09-2018 від 01.11.2018р.), якій позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства від 31.10.2018р. надані 

відповідні повноваження. 

 

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: 

Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості 

акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості  простих акцій. 

Переважне право реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного 

капіталу Товариства, а саме на 31.10.2018р. У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне 

право, складає не цілу кількість акцій, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення. 

 

Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії: 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству у строк з 11.02.2019 р. по 

22.03.2019 р. (включно) письмову заяву про придбання акцій (далі – заява) та перераховує на відповідний рахунок кошти в 

сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я 

(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. 

Заява від фізичної особи подається особисто акціонером або уповноваженою особою. Уповноважена особа надає 

документи, які підтверджують її повноваження згідно чинного законодавства. 

Заява від  юридичної особи подається особисто керівником або уповноваженою ним особою, повноваження яких 

визначено згідно установчих документів та наказу про призначення на посаду або оформленою згідно чинного 

законодавства довіреністю. 

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення 

акцій, а саме до 22.03.2019 р. (включно). Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної 

кількості акцій. 

У разі, якщо протягом строку з 11.02.2019 р. по 22.03.2019 р. (включно)  акціонер не надав заяву про придбання 

акцій, або надав заяву про придбання акцій, але не  перерахував кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним 

придбаваються, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій. 

 

Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються: 

Акціонер, який подав Товариству у визначений строк письмову заяву про придбання акцій для реалізації свого 

переважного права, перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним 

придбаваються. 

Джерелом оплати акцій є виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні). Кошти мають бути 

сплачені у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок Товариства. 

Перерахування акціонерами на відповідний рахунок Товариства коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що 

ними придбаваються, здійснюється у строк з 11.02.2019 р. по 22.03.2019 р. (включно). Перераховані кошти приймаються 

Товариством до 22.03.2019 р. (включно). 

Реквізити для оплати акцій: п/р 26008010119537 в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123. Призначення платежу 

"Оплата за акції АТ "ФОЗЗІ ГРУП" згідно Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), без ПДВ. 

 

Строк та порядок видачі Товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій: 

 

Товариство на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості 

акцій, що ними придбаваються, видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих 



днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів 

з першими власниками у процесі розміщення акцій. 

 

Укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права 

була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій: 

Договори купівлі-продажу акцій укладаються протягом строку з 23 березня 2019 р. до 11 квітня 2019 р.  

(включно), за місцезнаходженням Товариства: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Промислова, будинок 5, к.1. 

Відповідальною особою за проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 

придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир 

Михайлович. Телефон для довідок: (044)2390110. 

 

 

 


