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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, наданих ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»
(вул. Сосюри, буд. 45, м. Борислав, Львівська область,
82300, код за ЄДРПОУ: 14310460) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» (код за ЄДРПОУ:
14310460). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» від 13.05.2011 року
№37/13/1/11, видане Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження №3-КФ-С-А від
05 січня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-

сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно до
документів, наданих ПрАТ «Рембудкомплект», код за
ЄДРПОУ: 13657546, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Макуха, 41 А, на скасування реєстрації випуску акцій у
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Рембудкомплект». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ
«Рембудкомплект» від 28.12.2010 року
№69/09/1/10, видане 14.06.2013 року Прикарпатським
територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №1-КФ-С-А від 04 січня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 4
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ «Георгій» (код за ЄДРПОУ: 23385184, вул. Шолуденка, буд. 3, м. Київ, 04116, на скасування реєстрації
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
випуску облігацій серії А у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Георгій» серії А. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Георгій» серії А від 19.12.2006 року №796/2/06, видане 15.03.2007 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№1-КФ-С-О від 09 січня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно до документів, нада-
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них ПАТ «Харківське автотранспортне підприємство
№16363», код за ЄДРПОУ: 01332106, 61172, м. Харків,
вул. Роганська, 160, на зупинення обігу акцій у зв`язку з
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг
акцій ПАТ «Харківське автотранспортне підприємство
№16363» – розпорядження №07-КФ-З від 09 січня
2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«11» січня 2018 року
* * *
09.01.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

товариство
«Радомишльський
машинобудівний
завод»

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00240081
4. Місцезнаходження
12201, Житомирська обл.,
м. Радомишль,
вул. Самоплавського, 29
5. Міжміський код телефон та
04132-430-01 04133-514-34
факс
6. Електронна поштова адреса
pat.rmz@ukr.net
Адреса сторінки в мережі
rdmashzavod.besaba.com
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 28.11.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори
акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 04.12.2017. Повне найменування
акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Радомишльський машинобудiвний завод». Повне найменування акцiонерного
товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «Радомишльський машинобудiвний завод».
Підпис
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор 	Науменко Г.І.

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне
товариство «Веско»

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
емітента:
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:
00282049
Місцезнаходження емітента:
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд.2
Міжміський код, телефон та
факс емітента:
(06267) 3-45-42, 3-29-16
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Вид відомостей:
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Текст повідомлення:
06 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №50)
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного
акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський
район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ
24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є
предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско»
становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути
зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути
повернена Позичальником достроково.
Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Повне найменування емітента:
Організаційно-правова форма
емітента:
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:
Місцезнаходження емітента:
Міжміський код, телефон та
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне
товариство «Веско»

Публічне акціонерне товариство
00282049
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд.2
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість

Текст повідомлення:
05 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №49)
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного
акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський
район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ
24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є
предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско»
становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути
зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути
повернена Позичальником достроково.
Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"СУМИХIМПРОМ"

05766356
40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
0542 674-212 0542 683-005
v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
www.sumykhimprom.com.ua
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
Наказом №1 вiд 05.01.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ»
Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
укладення Додаткової угоди №2 вiд 05.01.2018 до Договору №27/231 ДД
вiд 23.10.2017 про виготовлення готової продукцiї з давальницької сировини мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ХIМВЕКТОР» на виготовлення готової продукцiї з давальницької сировини. Загальна вартiсть виготовлення
Готової продукцiї (сума договору) складає 953 007,36 тис. грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 86,8885%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.01.09
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
Повідомлення
(для про
опублікування
в особливої
офіційномуінформації
друкованому
виданні)
виникнення
емітента
I.І.Загальні
Загальнівідомості
відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1. Повне найменування емітента:
емітента
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
05786152
3. Місцезнаходження
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського
2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
72 проспект Пушкіна,15
3. Місцезнаходження: козацтва,
49101, м.буд.
Дніпро,
4. Міжміський
код,код, телефон
(048)738-42-48
4. Міжміський
та факс: (048)738-42-48
(056)787-04-50, (056)778-16-01
телефон
та факс поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
5. Електронна
5. Електронна
поштовав мережі
05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки
Інтернет, яка додатково використовуєтьадреса
ся
емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
https://smida.gov.ua/site/05786152/
6. Адреса
в інформації:
7. Вид сторінки
особливої
відомості про прийняття рішення
мережі Інтернет, яка
про надання згоди на вчинення значних правочинів.
додатково
ІІ. Текст повідомлення.
використовується
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi емітентом для
Банк)
05.01.2018
прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
розкриття
інформації
саме
участь Банку 05.01.2018
в проведеннi
операцiї
з розмiщення
7. Видна
особливої
Відомості про
зміну власників
акцій,
яким
депозитних
Нацiонального
банку України
№ 5 на
інформації сертифiкатiв належить:
10 і більше
відсотківовернайт
простих акцій
суму 51 000 тис. грн. Ринкова
вартiстьтовариства
майна або(крім
послуг,
що є предмеакціонерного
публічного
том правочину, визначена
вiдповiдно товариства);
до законодавства,
становить:
акціонерного
5 і більше
відсотків51
000 тис. грн. Вартiсть активiв
Банку
запублічного
даними останньої
рiчної фiнанпростих
акцій
акціонерного
сової звiтностi (станом на
31.12.2017) становить 507 654 тис. грн., яка
товариства
може бути скоригована за результатами аудиторського висновку. СпiвII. Текст повідомлення
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правоПрАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» (надалi Товариство або Емiтент) повiдомляє,
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
що 09.01.2018 р. було отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює
звiтностi
(у вiдсотках)
10,05%. у депозитарнiй системi України,
облiк
права
власностi складає
на акцiї Емiтента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

а саме Iнформацiйну довiдку (вих. № 146948 iд вiд 03.01.2018р.), у
Підпис.
зв’язку з чим пакет власника ІІІ.
акцiй
став менше 10 вiдсоткiв простих
1.Особа,
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
акцiй,
а саме:
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Повідомлення
про виникнення
особливої інформації (інформації про
2.Найменування
посади
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю)
Голова
Правління
емітента
Петренко О.Ф.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
09.01.2018 р.
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне
Повідомлення
товариство
про намір придбання
значного пакету акцій

"АвтоКрАЗ"
Громадянка України ДАНІЄЛЯН
НУНЕ СЕЙРАНІВНА пові2. Код запро
ЄДРПОУ
05808735
домляє
намір придбати прості іменні
акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР3. Місцезнаходження
м. Кременчук, вул.ПІДПРИЄМСКиївська, 62
НОГО
ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКЕ39631,
АВТОТРАНСПОРТНЕ
4. Міжміський код, телефон та факс 0536766200 0536766208
ТВО №16327" (код за ЄДРПОУ - 03115347) у кількості 2 227 878 штук, що
5. Електронна поштова адреса
іnfo@kraz.ua
становить 75,934% статутного капіталу товариства. На момент подання
6. Адреса сторінки в мережі
www.autokraz.com.ua
цього повідомлення я та мої афілійовані особи простими іменними акціІнтернет, яка додатково використоями
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТвується
емітентом для
розкриття
РАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО №16327"(код за ЄДРПОУ - 03115347) не
інформації
володіють.
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
Громадянка України
Данієлян
Н.С. 29.12.2017року.
посадових
осіб емітента
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРСПЕКТИВА"

(код за ЄДРПОУ - 31344111), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року о 10
годині 30 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61153, м. Харків,
вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1 А.
Проект порядку денного:
(перелік питань, включених до проекту порядку денного)
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про надання згоди на внесення змін до договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" перед
АТ "ОЩАДБАНК".
Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
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Повне найменування юридичної особи – нерезидента: ХЕНГЛI
IНТЕРНЕЙШIОНАЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (HANGLI INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED). про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення
Код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру –
569540.
I. Загальні
відомості
Мiсцезнаходження: Вантерпул
Плаза,
Вiкхемз Кей, буд. 1, Роуд Таун,
1. Повне
найменування
емітента:
Тортола,
П.С. 873,
Вiргiнськi о-ви
(Брит.). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"
Розмiр "ЄВРАЗ
частки акцiонера
в загальнiй
кiлькостi акцiй до
змiни розмiру паКод –за10,056310
ЄДРПОУ:%.
05393056
кета2.
акцiй
3. Місцезнаходження:
49064
м. Дніпро
вул. Маяковського,
3 розмiру
Розмiр
частки акцiонера
в загальнiй
кiлькостi
акцiй пiсля змiни
4. Міжміський
пакета
акцiй - 0 %.код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна
поштова адреса:
ПрАТ
«ОДЕССIЛЬМАШ»
(надалi Natalia.Polevikova@evraz.com
Товариство або Емiтент) повiдомляє,
6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет,
яка вiд
додатково
використовується
що 09.01.2018
р. було отримано
iнформацiю
особи, яка
здiйснює облiк
емітентом
інформації:
http://ukr.evraz.com/fin-info/korpoправа
власностiдля
на розкриття
акцiї Емiтента
у депозитарнiй
системi України, а саме
rativnye-dokumenty/
Iнформацiйну довiдку (вих. № 146948 iд вiд 03.01.2018р.), у зв’язку з чим
7.власника
Вид особливої
інформації:але
Відомості
пронезміну
складу
посадових
пакет
акцiй збiльшився,
становить
менше
10 вiдсоткiв
проосібакцiй,
емітента
стих
а саме:
II. Текст повідомлення
Повне найменування юридичної
особи – нерезидента: ДАКСТОН
Відомості
про зміну
складу посадових
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД
(DUXTON
HOLDINGS
LIMITED). осіб емітента
Паспортні
Код/номер з торговельного, банкiвського чи судового
реєстру – 147086.
Мiсцезнаходження: Фiлокiпру Стрiт, Зенiа Еленi,дані
КортфізичА, буд. 4, Лiмассол,
Прізвище, ної особи
3032, Кiпр. Зміни (приз(серія,
но- Розмір
ім'я, по акцiй
Розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi
до змiни
розмiручаспаначено,
батькові
мер, дата тки в стакета акцiй
%.
Дата – 5,310363
звільнено,
або
повне акцiй
видачі,
ор-змiни
тутному
каРозмiр частки
акцiонера
в загальнiй
кiлькостi
пiсля
розмiру
вчинення
обрано
або Посада
найган, який піталі еміпакетадії
акцiй –припинено
11,603334 %.
менування видав) або тента (у
III. Підпис
повноваюридичної код за ЄД- відсотках)
1. Особа, зазначена
ження) нижче, підтверджує достовірність інформації, що
юриміститься у повідомленні, та визнає, що особи
вона несеРПОУ
відповідальність
згідно
дичної осоіз законодавством.
би Анатолiйович
2. Найменування посади
Мудрицький Григорiй
1 Правлiння
2
3
4 (ініціали та
5 прізвище 6
Голова
(підпис)
Васильєва керівника)
Головний
03.01.2018 Призначено
Світлана 09.01.2018
д/в
0
М.П.
бухгалтер
Григорівна
(дата)

ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

Зміст інформації: Генеральним директором ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", у відповідності до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства, призначено
Текст повідомлення
з 04.01.2018 на посадуІІ.головного
бухгалтера ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" ВаШишкіну
Зою Леонідівну
(згода
посадової
на розкриттяТермін
паспортсильєву
Світлану
Григорівну
(Наказ
№ 10/Дособи
від 03.01.2018).
дії
них
даних відсутня)
обрано Головою
Наглядової
ради ПрАТ
«АвтоКрАЗ»
на
повноважень:
необмежений.
Часткою
в статутному
капіталі
емітента не
підставі
рішення
Наглядової
ради ПрАТ
«АвтоКрАЗ»від
04 січня
2018 року
володіє.
Непогашеної
судимостi
за корисливi
та посадові
злочини
не
(Протокол
1) з числа
членів Наглядової
обраних
рішенням
Загальмає. Інші№
посади,
які обіймала
посадоваради,
особа
протягом
останніх
п'яти
них
зборів
акціонерів від
30 березня
2017 року (Протокол
№ 26). ЄВIДПОВIакціонероків:
Генеральний
директор
ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ром
емітента, володіє
1 акцією
, що становить
0,0000
% від Статутного
ДАЛЬНIСТЮ
"ОБ'ЄДНАНI
ОБЛIКОВI
СИСТЕМИ
УКРАЇНА",
Директорказ
піталу.
Строк,планування
на який особу
обрано ЗГоловою
Наглядової
ради, не
податкового
ТОВАРИСТВА
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬвизначений.
Інші посади,
які(за
обіймала
особа протягом
останніх
років:
НIСТЮ "ЄВРАЗ
УКРАЇНА"
сумісництвом).
Посадова
особа п'яти
не надала
з згоду
03.2013
- член Наглядової
емітента. Непогашеної судимості за
на р.
розкриття
паспортнихради
даних.
корисливі та посадові злочини немає.
III. Підпис
Підпис достовірність інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, ІІІ.
підтверджує
1. Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,згідщо
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вона
несе відповідальність
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
но із законодавством.
із законодавством.
2.
2. Найменування посади
Черняк
Роман
Генеральний директор
Бергеман
Г. Євгенович
В. 04.01.2018 р.
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
05.01.2018
(дата)

формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: perspectiva.infosite.com.ua.
23 січня 2018 року визначено як дату складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у позачергових загальних зборах.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства (61153, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1А) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Чернов Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 10
години 15 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати
паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену
згідно вимогами чинного законодавства).
Директор ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА"

№6, 10 січня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi Банк) 05.01.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 05.01.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 5 на
Приватне
акцiонерне
товариство
суму 51 000
тис. грн. Ринкова
вартiсть майна
або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно
до законодавства, завод»
становить: 51
«Чернiгiвський
iнструментальний
000 тис. грн. Вартiсть
активiв Банку
даними останньої рiчної фiнанТитульний
аркушза
Повідомлення
сової звiтностi (станом
на 31.12.2017)
507 654 тис. грн., яка
(Повідомлення
про становить
інформацію)
Підтверджую
ідентичність
та достовірність
Інформації,
що розкрита
може
бути скоригована
за результатами
аудиторського
висновку.
Спiввідповідно
вимог Положення
про розкриття
інформації
емітентами
цінвiдношеннядоринкової
вартостi майна
або послуг,
що є предметом
правоних
чину,паперів.
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
Директор
звiтностi
(у вiдсотках) складає 10,05%. Барбаш Сергiй Вiкторович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П. ІІІ. Підпис.
27.12.2017
(дата) інформації, що
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,згідно з законодавством.
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
2.Найменування посади
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Голова Правління
Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвський iнструментальний
Петренко О.Ф.
завод»
09.01.2018 р.
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Повідомлення
3. Місцезнаходження
про намір
придбання значного
пакету акцій
14037, м. Чернiгiв,
вул.Iнструментальна,
буд.18
Громадянка
України ДАНІЄЛЯН НУНЕ СЕЙРАНІВНА пові4.
Код за ЄДРПОУ
00222462
домляє
про намір придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР5. Міжміський
код та
телефон, факс
НОГО
ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС0462728432
0462728803
ТВО
№16327" (код
за ЄДРПОУ - 03115347) у кількості 2 227 878 штук, що
6. Електронна
поштова
адреса
становить
75,934%
статутного
капіталу товариства. На момент подання
vatchiz@gmail.com
цього
повідомлення я та мої афілійовані особи простими іменними акціII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідоями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТмлення про інформацію)
РАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327"(код за ЄДРПОУ - 03115347) не
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаволодіють.
ційній базі даних Комісії
27.12.2017
Громадянка України Данієлян Н.С. 29.12.2017року.
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у*
ПОВІДОМЛЕННЯ
(номер та найменування
офіційного
ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ (дата)
друкованого видання)
ПРИВАТНЕ
3. Повідомлення
розмі- АКЦІОНЕРНЕ вТОВАРИСТВО
мережі
щено на сторінці
www.patchiz.com.ua
Інтернет
"ПЕРСПЕКТИВА"
(адреса сторінки)
(дата)
(код за ЄДРПОУ - 31344111), далі - Товариство, повідомляє, що позаВідомості про зміну типу акціонерного товариства
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року о 10
№ з/п
Дата
Повне найменування Повне найменування
годині 30 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61153, м. Харків,
вчинення дії
акціонерного
акціонерного товаривул. Гвардійців-Широнінців,
будинок
1 А.
товариства
до зміни
ства після зміни
1
2
3
4
Проект
денного:
1
27.12.2017
Публiчнепорядку
акцiонерне
Приватне акцiонерне
(перелік питань, включених
до проекту порядку
денного)
товариство
товариство
1. Обрання лічильної комісії.
"Чернiгiвський
"Чернiгiвський
2. Обрання голови та
секретаря загальних
iнструментальний
завод" зборів.
iнструментальний завод"
Зміст
інформації:
3. Про
надання згоди на внесення змін до договорів, укладених в заРiшення провиконання
змiну типузобов'язань
товариства зПрАТ
публiчного
акцiонерного
товариства
безпечення
"КОНЦЕРН
АВЕК ТА
КО" перед
на "ОЩАДБАНК".
приватне акцiонерне товариство прийнято 18 грудня 2017 року позаАТ
черговими
загальними
зборами акцiонерiв
Публiчного
товаАдреса власної
веб-сторінки
в мережі Інтернет,
наакцiонерного
якій розміщена
інриства "Чернiгiвський iнструментальний завод". Дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР27 грудня 2017 року. Повне найменування акцiонерного товариства до
змiни - Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський iнструментальний
завод". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський iнструментальний завод".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/
Повідомлення
7. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітентапро виникнення особливої інформації емітента
Загальні
відомості
II.І. Текст
повідомлення
Відомості
про зміну емітента:
складу посадових осіб емітента
1. Повне
найменування
Паспортні
дані фізичПрізвище, ної особи
Зміни (призім'я, по
(серія, но- Розмір часначено, 20280450
2. Код за ЄДРПОУ:
батькові
мер, дата тки в стаДата
звільнено,
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро,
проспект
Пушкіна,15
або повне
видачі,
ор- тутному каПосада
вчинення
обрано
або
4. Міжміський код, телефон та факс:най(056)787-04-50,
(056)778-16-01
піталі еміган, який
дії
припинено
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
менування видав) або тента (у
повнова6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково
використовуєтьвідсотках)
юридичної
код за ЄДження)
особи
РПОУ юрися емітентом для розкриття інформації:
http://www.zemcap.com
дичної
осо7. Вид особливої інформації: відомості про
прийняття
рішення
би
про надання згоди на вчинення значних правочинів.
1
2
3
4
5
6
ІІ. Текст
повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ Васильєва
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi Головний
Світлана
03.01.2018
Призначено
д/в
0
Банк)
05.01.2018
прийняте
рiшення про
вчинення значного
правочину,
а
бухгалтер
саме на участь Банку 05.01.2018 в Григорівна
проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку
України
овернайт
5 на
Зміст інформації:
Генеральним
директором
ПрАТ
"ЄВРАЗ
ДМЗ", у№
відпосуму
51 000
тис. грн.
Ринкова
майна або
послуг, щопризначено
є предмевідності
до пункту
11.3.
діючої вартiсть
редакції Статуту
Товариства,
з 04.01.2018
навизначена
посаду головного
бухгалтера
ПрАТ "ЄВРАЗ
ДМЗ" Ватом
правочину,
вiдповiдно
до законодавства,
становить:
51
сильєву
Світлану
Григорівну
№ даними
10/Д відостанньої
03.01.2018).
Термін
дії
000
тис. грн.
Вартiсть
активiв (Наказ
Банку за
рiчної
фiнанповноважень:
Часткою встановить
статутному
капіталі
емітента
не
сової
звiтностi необмежений.
(станом на 31.12.2017)
507
654 тис.
грн., яка
володіє.
за корисливi
та посадові
злочини
не
може
бутиНепогашеної
скоригованасудимостi
за результатами
аудиторського
висновку.
Спiвмає. Інші посади,
які вартостi
обіймаламайна
посадова
особа протягом
останніхправоп'яти
вiдношення
ринкової
або послуг,
що є предметом
років:до
Генеральний
директор
ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIчину,
вартостi активiв
Банку
за даними останньої
рiчної фiнансової
ДАЛЬНIСТЮ
"ОБ'ЄДНАНI
ОБЛIКОВI
звiтностi
(у вiдсотках)
складає
10,05%.СИСТЕМИ УКРАЇНА", Директор з
податкового планування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄВРАЗ УКРАЇНА" (за сумісництвом). Посадова особа не надала
ІІІ. Підпис.
згоду на розкриття паспортних даних.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
III. Підпис
міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідОсоба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
но з1.законодавством.
міститься
у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згід2.Найменування
посади
но із законодавством.
Голова Правління
2.
Петренко О.Ф.
Генеральний директор Бергеман Г. В. 04.01.2018 р.
09.01.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

Повідомлення
про намір придбання значного пакету акцій
формація
з проектом
рішень
щодо кожного
з питань,
включених до повіпроГромадянка
України
ДАНІЄЛЯН
НУНЕ
СЕЙРАНІВНА
екту
порядку
денного:
perspectiva.infosite.com.ua.
домляє
про намір
придбати
прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР23 січня
2018 року визначено
як дату
складення переліку
акціонерів,
НОГО
ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСякі
мають
право(код
на участь
у позачергових
ТВО
№16327"
за ЄДРПОУ
- 03115347)загальних
у кількостізборах.
2 227 878 штук, що
До дати проведення
загальних
зборівтовариства.
акціонери можуть
ознайомитистановить
75,934% статутного
капіталу
На момент
подання
сяцього
з документами,
необхідними
для прийняття
з питань
порядку
повідомлення
я та мої афілійовані
особирішень
простими
іменними
акціденного,
за місцезнаходженням
Товариства
(61153,"ХАРКІВСЬКЕ
м. Харків, вул.
Гварями ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
АВТОТдійців-Широнінців,
будинок 1А) у робочі
дні з 15.00
до 17.00,- а03115347)
в день проРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№16327"(код
за ЄДРПОУ
не
ведення
загальних зборів - також у місці їх проведення з 9 години 00 хвиволодіють.
лин до 10 години 00 хвилин.
Особою,
відповідальною
за порядок
ознайГромадянка
України
Данієлян Н.С.
29.12.2017року.
омлення акціонерів з документами є директор Товариства Чернов Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Реєстрація учасників зборів
відбудеться з 9 години 30 хвилин до 10
ПРОВЕДЕННЯ
ЗБОРІВ
години 15 хвилинПРО
за місцем
та у день ЗАГАЛЬНИХ
проведення зборів.
При собі мати
паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену
згідно вимогами чинного законодавства).

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРСПЕКТИВА"

(044) 5864394
(044) 4983816
(044)
4983815
Проект порядку денного:

(код за ЄДРПОУ - 31344111), даліДиректор
- Товариство,
повідомляє,
що позаПрАТ
"ПЕРСПЕКТИВА"
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року о 10
годині 30 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61153, м. Харків,
вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1 А.
(перелік питань, включених до проекту порядку денного)
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
5
3. Про надання згоди на внесення змін до договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" перед
АТ "ОЩАДБАНК".
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№6, 10 січня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"

21645965
04070, м. Київ, вул. Почайнинська,
будинок 70, офiс 65
4. Міжміський код, телефон та факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
5. Електронна поштова адреса
contact@sokrat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.sokrat.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відпо- Зміна складу посадових осіб емітента
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2
розділу ІІІ цього Положення
ІІ. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК
Сократ» № 2 вiд 09.01.2018 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 09.01.2018 р. припиненi повноваження Заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) за власною заявою. Посадова особа
перебувала на посадi з 29.04.2009 р., непогашеної судимости за корисливi
та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» немає. На дану посаду нiкого не обрано.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Пономаренко Володимир Вікторович
Голова Правління
09.01.2018

новини
Президент підписав закон щодо спрощення
ведення бізнесу та залучення інвестицій
емітентами цінних паперів
Президент Петро Порошенко підписав Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та
залучення інвестицій емітентами цінних паперів».
Нагадаємо, 16 листопада 2017 року Верховна Рада
України ухвалила зазначений документ, його підтримали
237 народних депутатів.
Документ імплементує до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного
управління та діяльності компаній і удосконалює його в
питаннях емісії цінних паперів; розкриття інформації на
фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг. З головного – закон вирішує проблему
розподілу акціонерних товариств в Україні на публічні й
приватні за формальними ознаками, усуває дисбаланс у
законодавстві і запроваджує європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній.
Детальніше про зміни, яких слід очікувати з прийняттям цього закону:
Публічні і приватні компанії
Раніше в законодавстві, розподіл акціонерних товариств в Україні на публічні і приватні здійснювався за
6

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi Банк) 05.01.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 05.01.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 5 на
суму 51 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 51
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 654 тис. грн., яка
може бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 10,05%.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2.Найменування посади
Голова Правління
Петренко О.Ф.
09.01.2018 р.
Повідомлення
про намір придбання значного пакету акцій
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

новини
При доопрацюванні законопроекту до другого читання
фахівці НКЦПФР, які входили до робочої групи Комітету
Верховної Ради намагалися зняти всі питання щодо різних варіантів тлумачення поняття «публічна компанія» і
доопрацювати норми закону, врахувавши всі суттєві зауваження і коментарі.
Розкриття інформації
Загалом, що стосується нових вимог до обсягу розкриття інформації, то для публічних акціонерних товариств і банків обов’язковому оприлюдненню підлягатиме
регулярна річна і квартальна інформація, особлива інформація, інсайдерська інформація, інформація про
власників істотних пакетів акцій, починаючи з 5% тощо.
Для приватних акціонерних товаристві і акціонерних товариств, які не заявлять про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, закон передбачає зменшення вимог
щодо розкриття інформації. Такі товариства зобов’язані
будуть розкривати лише регулярну річну інформацію,
особливу інформацію, інсайдерську інформацію, інформацію про власників істотних пакетів акцій, починаючи з
5%. Як помітно, поріг розкриття інформації про власників
голосуючих акцій знижено для всіх типів акціонерних товариств із 10% до 5%.
Закон вимагатиме для публічних акціонерних товариств і банків розкриття інформації трьома способами –
подання до НКЦПФР, оприлюднення на власному вебсайті, поширення інформації через інформаційного
агента з розкриття інформації. Всі інші акціонерні товариства розкриватимуть інформацію лише двома способами – подання до НКЦПФР та оприлюднення на власному веб-сайті.
Закон запроваджує новий вид діяльності на фондовому ринку – агент з розкриття інформації. Агенти матимуть можливість здійснювати такі функції: подавати регульовану інформацію емітентів цінних паперів до
НКЦПФР; оприлюднювати регульовану інформацію від
імені емітента; розповсюджувати в режимі безперервного оновлення консолідовану інформацію про цінні папери. Компанії, які провадять діяльність із розкриття інформації, повинні будуть мати узгоджені з НКЦПФР
внутрішні правила та відповідні технічні засоби, що забезпечують оприлюднення такої інформації в режимі,
максимально технічно наближеному до реального часу.
Регульована інформація має бути безкоштовно доступ-

ною для будь-яких юридичних та фізичних осіб не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.
З 1 січня 2018 року наберуть чинності нові вимоги
щодо обсягів розкриття інформації, а з 1 січня 2019 року
– вимоги щодо способів розкриття інформації. Відповідно діяльність інформаційних агентів з розкриття інформації також запроваджується з 1 січня 2019 року.
Завдяки зміні вимог для більшості акціонерних товариств обсяг розкриття інформації стане меншим, зменшена кількість обов‘язкових способів розкриття інформації, скасовано розкриття інформації в друкованих
виданнях. Такі зміни суттєво зекономлять витрати багатьом компаніям і зменшать адміністративний тиск. За нашими підрахунками, акціонерні товариства, які втратять
приставку «публічні», зможуть зменшити свої щорічні витрати на розкриття інформації приблизно на 70%. Загалом економія становитиме для компаній 53 мільйони
гривень на рік.
Банки
Зазначений закон дозволяє банкам існувати не лише у
формі публічних акціонерних товариств. Втім на банки
розповсюджуватимуться також вимоги з розкриття інформації і корпоративного управління, як і на публічні
компанії, оскільки у банках присутній значний публічний
інтерес.
Окрім розкриття регульованої інформації відповідно
до вимог публічних акціонерних товариств, банки
зобов‘язані будуть виплачувати дивіденди виключно через депозитарну систему.
Під час доопрацювання документу до другого читання
для банків були встановлені більш суттєві вимоги з корпоративного управління, ніж до публічних акціонерних
товариств, зокрема в частині формування наглядової
ради і її комітетів. Наглядова рада банку повинна складатися не менш ніж на одну третину з незалежних членів
(але не менше двох).
В банках обов’язково повинні бути створені комітет з
аудиту, комітет з винагород посадовим особам і комітет з
призначень, які можуть очолюватися лише незалежними
членами наглядової ради.
При підготовці разділу «Новини»
використано матеріали
веб-сайту НКЦПФР
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Передплатний індекс:

96370

(Ціна передплати на
місяць — 394,39 грн
На рік — 4732,68 грн)
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АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
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передплати — 3 місяці
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(044) 4983815
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Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України
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Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2018 рік по місяцях
					
1
2
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Сума

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку
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Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Видається:
з грудня 2006 р.
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Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
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