ЩОДЕННЕ офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір придбати акції

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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«Акцiонерний комерцiйний банк
«Iндустрiалбанк»
«Балакліївське»
«БМ Банк»
«Готель «Днiпро»
«Джерела Міжгір’я»
«Елія»
«Львівський лікеро-горілчаний завод»
«Мода-Сервіс»
«Монделіс Україна»
«Неос Банк»
«Приозерне 2»
«Ренесанс Життя»
«Сбербанк»
«Сумський завод «Енергомаш»
«Ушицький комбінат будівельних матеріалів»
«Холдингова компанія «Укрспецтехніка»
«Червонозаводський хлiбозавод»
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ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИОЗЕРНЕ 2»

CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD. / СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД., компанія, яка заснована за законодавством Сінгапуру, місцезнаходження: Сінгапур, 369546, КОММЕРЗ@ІРВІНГ, ІРВІНГ ПЛЕЙС, 1 №05-13 С/Н, зареєстрована
в реєстрі під номером 201429041D, на виконання вимог статті
64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про
намір придбати прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Приозерне 2», ідентифікаційний код 36837365, зареєстрованого за адресою: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, будинок 56, в кількості 73 580 000 (сімдесят три мільйони
п’ятсот вісімдесят тисяч) штук єдиним пакетом або частинами.
Станом на дату повідомлення CNBM INTERNATIONAL
ENERGY PTE. LTD. / СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД.,
а також її афілійовані особи не володіють акціями Приватного
акціонерного товариства «Приозерне 2».

Український інститут розвитку фондового ринку
запрошує взяти участь у навчанні
2016-2017 учбовому році
Дата
12.09.16 – 23.09.16
26.09.16 – 30.09.16
17.10.16 – 28.10.16
31.10.16 – 03.11.16
14.11.16 – 25.11.16
28.11.16 – 01.12.16
12.12.16 – 22.12.16
12.12.16 – 23.12.16

Назва навчальної програми
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними
паперами, депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту
фінансової звітності професійних учасників фондового ринку
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними
паперами, депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту
фінансової звітності професійних учасників фондового ринку
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними
паперами, депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту
фінансової звітності професійних учасників фондового ринку
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними
паперами, депозитарної діяльності
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента –

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00110177. 3. Місцезнаходження емітента – Житомирська область, Коростенський район,
село Гулянка, вулиця Молодіжна, 18, 11563. 4. Міжміський код, телефон
та факс емітента – 0414255907. 5. Електронна поштова адреса емітента
- depozit@ukbm.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://
ukbm.com.ua/. 7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до Рішення Наглядової ради ПАТ «Ушицький комбінат
будівельних матеріалів» від 05.09.2016р. (Протокол засідання Наглядо-

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ»

Наглядова рада

(надалі – ПАТ «ЕЛІЯ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ 00308904,
місцезнаходження: 72563, Запорізька область, Якимівський район, селище міського типу Кирилівка, Коса Пересип, буд. 94, повідомляє про
проведення позачергових загальних зборів Товариства 10.10.2016 р. о
14.00 годині за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт
Кирилівка, Коса Пересип, буд. 94, адміністративний корпус, кімната 1.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів Товариства.
4. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІЯ».
6. Затвердження плану перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ».
7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ».
8. Обрання комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ» та визначення її повноважень.
9. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ» на частки у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІЯ».
10. Затвердження порядку та строку заявлення кредиторами своїх
вимог до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІЯ».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні
до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 04.10.2016 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 10.10.2016 року з 13.00 до 13.45 годин за місцем проведення загальних
зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно
мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або
інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ,
який посвідчує особу (паспорт). Від дати надіслання повідомлення про
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен
з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства
у робочі дні, робочий час з 09.00 до 16.00 години, за місцезнаходженням
Товариства - Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, Коса
Пересип, буд. 94, адміністративний корпус, кімната 1, а також за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, буд.1, к.7. В день проведення
загальних зборів 10.10 2016 року ознайомлення акціонерів з матеріалами
загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів
Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - Директор Островський Д.А. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://00308904.infosite.com.ua. Кожний акціонер
має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів Товариства. Пропозиції акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного, приймаються в письмовій формі
за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, буд.1, к.7
або 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, Коса
Пересип, буд. 94, адміністративний корпус, кімната 1. Телефон для довідок:
0957796827, 0954082307. Наглядова Рада Товариства
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вої ради від 05.09.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування
на посаді припинені повноваження Генерального директора Гопанчука
Антона Пилипович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої
паспортних даних). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебував на посаді з 06.10.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Відповідно до Рішення Наглядової ради ПАТ «Ушицький комбінат
будівельних матеріалів» від 05.09.2016р. (Протокол засідання Наглядової ради від 05.09.2016р.) Гопанчук Антон Пилипович (посадова особа
не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) призначений на
посаду Генерального директора ПАТ «Ушицький комбінат будівельних
матеріалів» строком до 31.12.2016 року. Часткою у статутному капіталі
не володіє. З 20.12.2002 року обіймав посаду голови правління ПАТ
«Ушицький КБМ», з 05.09.2012 року по теперішній час генеральний
директор ПАТ «Ушицький КБМ». Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Гопанчук А.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОТЕЛЬ «ДНIПРО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне
акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02573547.
1.4. Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 1/2.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 254-6700, (044) 278-65-69.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Reception@
dniprohotel.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://dnipro.
comreg.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента.
2. Текст повідомлення
Повноваження В.о. Головного бухгалтера Товариства Соколенко Альони Віталіївни припинено з 05.09.2016 року включно.
Зміни відбулися у зв’язку з призначенням на цю посаду іншої
особи, згідно з Наказом Генерального директора Товариства
№160-К від 05.09.2016 р. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.06.2016
р. - 05.09.2016 р.
Наказом Генерального директора Товариства (Наказ № 160-К
від 05.09.2016 р.) призначено на посаду Головного бухгалтера
Товариства Бакшаєву Тетяну Василівну з 06.09.2016 року. Рішення прийнято у зв’язку з виробничою потребою. Посадова
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на
який призначено особу: з 06.09.2016 р. по 30.11.2016 р. Інші
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років:
22.12.05р.–09.10.12 р. – ВАТ «УМАНЬФЕРММАШ» бухгалтер
другої категорії; 11.10.12р.-02.01.13 р. – Філія «Гаврилівський
птахівничий комплекс» ТОВ «Комплекс Агромарс» заступник
головного бухгалтера; 01.02.13р.–28.10.13р. ТОВ «Еко Енерго
Ресурс» Головний бухгалтер; 29.10.13р.–28.11.14р. ПП «Бізнес
Буд Груп» Головний бухгалтер; 01.12.14р.–10.06.15р. ТОВ «ББГСЕРВІС» Головний бухгалтер;16.06.15 р.–23.06.15р. ТОВ «ПроЕлектро» заступник головного бухгалтера;24.06.15р.–02.09.16р.
ТОВ «Мастер-Авіа» провідний бухгалтер.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор Білик Віктор Олексійович

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕНЕСАНС ЖИТТЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33948564
3. Місцезнаходження: 04112 Київ, Ризька, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5377522, 044
5810955
5. Електронна поштова адреса: gan@renlife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ»
(на підставі протоколу №9 від 05 вересня 2016 року) у зв’язку
зі спливом терміну повноважень було переобрано Члена
Правління Іваненко Юлію Степанівну (згода на розкриття паспортних даних відсутня, часткою у статутному капіталі ПрАТ
«РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має) терміном з 06.09.2016р.
по 05.10.2016р. включно. Посадова особа не надала інформацію щодо інших посад, які вона обіймала впродовж останніх
п’яти років.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Будовська І.М.
06.09.2016
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:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СБЕРБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25959784. 3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ,
Володимирська, 46. 4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515,
044 2474545. 5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua. 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/.
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення
Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 05.09.2016
(рішення №5) прийняте рішення про припинення повноважень Голови Ради Банку Грефа Германа Оскаровича (паспорт: серія 4509
№555545, виданий Управлінням Федеральної міграційної служби Росії
по м.Москва 05.03.2009). Підстава - рішення єдиного акціонера. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На посаді
Голови Ради Банку посадова особа перебувала 8 років 6 місяців.
Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 05.09.2016
(рішення №5) прийняте рішення про обрання Головою Ради Банку
Хасіса Лева Ароновича на строк до дати проведення чергових річних
загальних зборів акціонерів (прийняття рішення єдиним акціонером
Банку) (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не
отримано). Посадова особа є представником єдиного акціонера Банку
- ПАТ Сбєрбанк. Посадова особа протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймала посади: старший віце-президент Wal-Mart Stores Inc.;
член Правління, Перший заступник Голови Правління ПАТ Сбєрбанк.
Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0%,
непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова Правління Юшко І.О.

Телефон редакції: 456-24-60.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАЛАКЛІЇВСЬКЕ»,

місцезнаходження: 38344, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с.Балаклія, вул.Центральна (Леніна), буд.17, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 11 жовтня 2016 року о 9.00 в адмінприміщенні
товариства за адресою: 38344, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с.Балаклія, вул.Центральна (Леніна), буд.17,
кімн.№2.
Реєстрація проводиться з 08-30 до 08-50 год. 11 жовтня
2016 року за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і
регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів
для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про приведення у відповідність до
чинного законодавства України перейменування вулиці у місцезнаходженні товариства.
5. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
6. Затвердження положень про загальні збори, наглядову
раду, виконавчий орган та ревізора в новій редакції.
Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних
зборів акціонери можуть за місцезнаходженням товариства:
38344, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с.Балаклія,
вул.Центральна (Леніна), буд.17, у директора товариства Кордубана Ю.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення,
тел.: (05345) 9-43-19.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах – 05.10.2016 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05384885.smida.gov.ua.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента –

ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ
ЗАВОД»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - приватне акціонерне
товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30822837
1.4. Місцезнаходження: 79024 м. Львів, вул. М. Кордуби, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс: 0322948778
1.6. Електронна поштова адреса: lgz@lgz.lviv.net
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ « Львівський лікеро-горілчаний
завод», які відбулися 01.09.2016 р. (Протокол № 1) були прийняті наступні рішення:
ЗВІЛЬНЕНО:
- з посади Голови Наглядової Ради Охабського Романа Івановича
у зв’язку із закінченням терміну обрання. На цій посаді перебував з
02.09.2013 р. Частка у статутному капіталі емітента – 0,0002 %
- з посади члена Наглядової Ради Борисюк Надію Олександрівну
у зв’язку із закінченням терміну обрання. На цій посаді перебувала з
02.09.2013 р. Частка у статутному капіталі емітента – 0,0002 %
- з посади члена Наглядової Ради Ковнацьку Оксану Миронівну у
зв’язку із закінченням терміну обрання. На цій посаді перебувала з
02.09.2013 р. Частка у статутному капіталі емітента – 0,0002 %
2. ОБРАНО:
- на посаду Голови Наглядової Ради Охабського Романа Івановича
терміном на 3 роки Частка у статутному капіталі емітента – 0,0002 %
- на посаду члена Наглядової Ради Борисюк Надію Олександрівну
терміном на 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента – 0,0002 %
- на посаду члена Наглядової Ради Ковнацьку Оксану Миронівну
терміном на 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента – 0,0002 %
Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
3. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства
Генеральний директор Охабський Іван Михайлович
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»,

код ЄДРПОУ 05479835, (місцезнаходження: 37240, Полтавська обл.,
Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Польова, 8) (далі – Товариство) повідомляє про прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів
Товариства, які були проведені 5 вересня 2016 року, рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод».
При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки
переходять до правонаступника – товариства з додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод».
Протягом 30 днів починаючи з 1 вересня 2016 року Товариство
письмово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення.
Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою
про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення
виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином
між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся
у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається,
що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
зобов’язань перед ним.
Голова комісії з припинення О.Ю.Пономаренко

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:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220.
3. Місцезнаходження: 42600, м. Тростянець, Сумська обл.,
вул. Набережна, 28 А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-13-42; (044)
498-85-73; (044) 490-13-10.
5. Електронна поштова адреса: osuchyk@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
ua.mondelezinternational.com/about-us/corporate-information
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
31.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Монделіс Україна» (протокол №41 від 31.08.2016 року)
було прийнято рішення про затвердження значного правочину
(укладення договору).
Предмет правочину: постачання продукції ТОВ «Чіпси Люкс».
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до чинного законодавства України: 1
080 000 000,00 гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 476 601 000 грн,00 гривень.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 31,06%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 3 422247 штук, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових
загальних зборах - 3 422 247 штук, кількість голосуючих акцій,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 3
422 247 штук, «проти» - 0 штук.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством України, статутом ПрАТ
«Монделіс Україна» не визначені.
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
Голова Правління Харченко Ігор Борисович
31.08.2016
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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:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220. 3. Місцезнаходження: 42600, м.
Тростянець, Сумська обл., вул. Набережна, 28 А. 4. Міжміський код,
телефон та факс: (044) 490-13-42; (044) 498-85-73; (044) 490-13-10. 5.
Електронна поштова адреса: osuchyk@mdlz.com. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.com/about-us/corporateinformation. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття
рішення про виплату дивідендів.
II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства
рiшення про виплату дивiдендiв: 31.08.2016р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 15.09.2016р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення
загальних зборiв (грн): 99 987 282 грн 40 коп.
Строк виплати дивiдендiв: з 20 вересня 2016 по 29 грудня 2016
року;
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів кожному акціонеру
здійснюється частинами, пропорційно та одночасно всім особам, що
мають право на отримання дивідендів, відповідно до встановлених
дат виплат: з 20.09.2016 року по 30.09.2016 року, з 01.10.2016 року
по 31.10.2016 року, з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, з 01.12.2016
року по 29.12.2016 року.
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
Голова правління Харченко Ігор Борисович
31.08.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220.
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул.
Набережна, 28а.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс: (0542) 703-410,
(0542) 703-401.
5. Електронна поштова адреса: osuchyk@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.
com//
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент)
від 31.08.2016 року, протокол №41, прийнято рішення про зміну складу
посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження члена правління емітента – Малишеву
Наталію Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Посадова особа часткою в статутному капіталі – не володіє. На зазначеній посаді перебувала з 29.04.2016 року. Причина припинення
повноважень – в зв’язку із поданою заявою про звільнення за власним
бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Замість звільненої посадової особи на її посаду нікого не призначено.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством
2. Голова правління Харченко Ігор Борисович
31.08.2016 року

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
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:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕОС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 19358784.
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Митрополита Василя Липківського, 45.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-2859.
5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@neosbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.neosbank.
com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05479835. 3. Місцезнаходження: 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Червонозаводське, вул.Польова, 8. 4.
Міжміський код, телефон та факс: (05356)35602, (05356)35602. 5. Електронна поштова адреса: hlib77@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http//05479835.emitents.org. 7. Вид особливої інформації :
Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення
або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публічного акціонерного товариства «Червонозаводський хлібозавод» (далі: Товариство )
від 05.09.2016 року прийнято рiшення про припинення Товариства у
зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Червонозаводський хлібозавод» (далі: ТДВ
«Червонозаводський хлібозавод»). Результати голосування з питання
припинення Товариства: «за» - 985 984 голосів, що складає 100%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Причини прийняття такого рішення: в з
в’язку з необхідністю зменшення адміністративно-господарських витрат,
пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як
акціонерне товариство та значного спрощення процедури прийняття
управлінських рішень. Спосіб припинення Товариства: перетворення.
Повне найменування юридичної особи - правонаступника: Товариство з
додатковою відповідальністю «Червонозаводський хлібозавод». Розмiр
статутного капiталу товариства - правонаступника ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» дорiвнює розмiру статутного капiталу Товариства і
становитиме 287142,00 грн. Активи та зобов’язання Товариства передаються до правонаступника згідно з передавальним актом. Порядок
та умови обміну акцій Товариства на частки товариства - правонаступника: акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки
товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.
При перетворенні Товариства всі акціонери ( їх правонаступники), акції
яких не будуть викуплені, стають засновниками (учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл часток створюваного ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»- відбувається із збереженням співвідношення
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює
розміру частки у сумі 0,25 грн. ТДВ «Червонозаводський хлібозавод».
Розмір частки учасника (у сумарному виразі) в ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» дорівнює розміру загальної номінальної вартості
акцій належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення. Розмір частки учасника (у відсотках) в статутному капіталі створюваного ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» дорівнює розміру його
часткі у відсотках у статутному капіталі Товариства до перетворення.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова правління - Пономаренко О.Ю.
06.09.2016 р.

Телефон редакції: 456-24-60.

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення
Спостережною Радою 01 вересня 2016 року прийнято рішення:
призначити Бойка Олександра Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Заступника Голови Правління
з 01 вересня 2016 року. Особу призначено на невизначений строк.
Зміни відбулися у зв’язку з формуванням повного складу Правління.
Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор
департаменту з інформаційних технологій, член Правління ПАТ
«Універсал Банк».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Волох Ігор Олегович
02.09.2016
Директор

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕРЕЛА МІЖГІР’Я»

(далі - Товариство) (місцезнаходження: с. Сойми 71а, Міжгірського району, Закарпатської області) повідомляє що чергові (річні) загальні збори
акціонерів ПрАТ «Джерела Міжгір’я» відбудуться «12» жовтня 2016 року
за адресою: с. Сойми, 71а, Міжгірського району, Закарпатської області в
санаторно-оздоровчому комплексу «Джерела Міжгір’я» (адміністративнопобутовий корпус, 2-ий поверх, кабінет №2.). Початок Зборів об 14:00
годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись «12»
жовтня 2016 року з 13.30 до 13.55 за місцем проведення Зборів. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом
на 24 годину «06» жовтня 2016 року. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та
секретаря загальних зборів. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2015 рік.
5. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії за 2015
рік. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2015 рік. 7. Про затвердження
річного звіту товариства за 2015 рік. 8. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2015 рік. 9. Про внесення змін до
Статуту. Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а
також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної
особи - акціонера Товариства.
- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України
довіреність на право участі та голосування на Зборах.
З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають
змогу ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: с. Сойми
71а, Міжгірського району, Закарпатської області в санаторно-оздоровчому
комплексу «Джерела Міжгір’я» (адміністративно-побутовий корпус, 2-ий
поверх, кабінет №2.) Контактна особа – Гончарук Наталія Миколаївна
тел. 0973013276. Ареса власного веб-сайту ПрАТ «Джерела Міжгір’я»
, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: www.dz-mizhgirja.at.ua
Період
звітний попередній
Найменування показника
2015 р.
2014 р.
Усього активів
83242,8 83242,8
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
2404,9
2368,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,4
0,1
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
-16894,9 -16706,9
Статутний капітал
15606
15606
Довгострокові зобов’язання
53804
53804
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
-32500,9 -32312,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
156057
156057
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
8
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор В.О. Бортнік
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
До уваги акціонерів

АТ «БМ БАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 37/122,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято Наглядовою радою
в порядку передбаченому статті 2 Закону України «Про заходи,
спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків».
Дата та час проведення загальних зборів: 27.09.2016р. о 09.30
годині. Місце проведення загальних зборів: Україна, місто Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 37/122, зал переговорів «Б».
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах: з 08.45 до 09.15 години в день проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: станом на 24 годину 21.09.2016р.
Для участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати
паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі,
оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.
Перелік питань (порядок денний):
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних
Зборів Акціонерів АТ «БМ БАНК».
2. Про обрання Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ БАНК».
3. Про збільшення розміру статутного капіталу АТ «БМ БАНК»
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій
АТ «БМ БАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками
такого розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу АТ «БМ БАНК», якому надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори
з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення
акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій органом АТ «БМ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «БМ БАНК» акцій,
про можливість реалізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення уповноважених осіб АТ «БМ БАНК», яким
надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
7. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів
для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на власному веб-сайті АТ «БМ
БАНК» за адресою http://www.bmbank.com.ua/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за
адресою: Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 37/122, кімната 212,
у робочі дні з 9.00 год. до 17:00год., в день проведення загальних
зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
– Директор виконавчий Доманова О.В., довідки за телефоном:
(044) 494-42-67).
Наглядова рада
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«IНДУСТРIАЛБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 13857564. 3. Місцезнаходження: 69037,
Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вулиця Незалежної України,
будинок 39Д. 4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 225-18-02,
225-18-32. 5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.industrialbank.ua. 7. Вид
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення: 05.09.2016 Спостережна рада АКБ
«IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення
правочину iз заiнтересованiстю. Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону,
пов’язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне
найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ:
Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв»,
78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри,
13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у
вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2
та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй
особi члена Спостережної ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ
«Захiд-Резерв». Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250,8 тис.
грн. (страхова премiя). Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (2015 р.): 2838188 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках): 0,01 %. Iншi iстотнi умови правочину: Договiр
укладено на наступних умовах: «З вiдповiдальнiстю за всi ризики».
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 Голова
Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович 06.09.2016
Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРСПЕЦТЕХНІКА» у бездокументарній формі.
випуску акцій

1. Реквізити емітента: Найменування емітента згідно з установчими
документами: повне - Приватне акціонерне товариство «Холдингова
компанія «Укрспецтехніка»; сорочене АТ «ХК «Укрспецтехніка», код за
ЄДРПОУ: 23724999, дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців: 28.12.2000 №10701200000003225. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 01010, м. Київ, вул.
Січневого Повстання 11»а», адреса для поштових повідомлень: 03022,
м. Київ, вул. Трутенка, 2. Телефон: (044)-2579924, факс: 257-99-24.
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без
доручення: Голова Правління Кошова Віра Анатоліївна
2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування : Вид, тип цінних паперів: Акція проста документарна іменна; Дані
свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації: 15.01.1999р., орган,
що видав свідоцтво: Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй області,
реєстраційний номер випуску 29/10/1/99. Міжнародний ідентифікаційний
номер цінних паперів: UA 4000186282. Підтвердженням прав на цінні
папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі,
а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу
є виписка з цього рахунку в цінних паперах. 3. Реквізити Центрального
депозитарію, який обслуговує випуск акцій: Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ:
30370711, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8. 4.
Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки
в цінних паперах власникам цінних паперів: Найменування: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код
за ЄДРПОУ: 23697280. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 39. Телефон контактної особи: (044) 5941162, Гапоненко
Ігор Миколайович. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності депозитарної установи: Номер ліцензії: АЕ №263236, дата видачі: 28.08.2013, орган, що видав ліцензію: Національна комісія по цінним
паперам та фондовому ринку. Кожний власник цінних паперів повинен
укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною
ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).

Передплатний індекс 21925

№ 166 (4454) 7 ВЕРЕСНЯ 2016 р.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ»

Наглядова рада

код ЄДРПОУ 00223208, далі за текстом Товариство, повідомляє
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 10 жовтня 2016 року о 10.00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 4, 2-й
поверх, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10.10.2016 р. з 09.00 год. до 09.50 год.,
за місцем проведення зборів на підставі переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеного Центральним Депозитарієм станом на 24-ту годину 04 жовтня 2016 р. Для реєстрації
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до діючого законодавства України.
Проект порядку денного:
1. Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та
секретаря загальних зборів. 2. Затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 3. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства
з публічного на приватне та зміну найменування Товариства. 4. Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «Сумський
завод «Енергомаш» (АТ «Сумський завод «Енергомаш») та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції
і проведення його державної реєстрації. 5. Затвердження внутрішніх
Положень АТ «Сумський завод «Енергомаш»: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну коПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОДА-СЕРВІС»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14.
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС» повідомляє Вас, що 20 жовтня 2016 року о 10.30 годині за адресою: Україна,
м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ «МОДА-СЕРВІС», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 20 жовтня 2016 року з 10.00 год. до 10.20 год. за
адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 14, приймальня
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину
за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів,
тобто на 24.00 год. 13 жовтня 2016 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,
а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності
в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера
– також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19
жовтня 2016 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з
08.30 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год.) за
адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 14, приймальня
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа – Голова Правління Товариства Святченко Сергій Олександрович, телефон для довідок: (056) 745-22-72.
20 жовтня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці
проведення загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в
мережі Інтернет за адресою: moda-service.prat.ua.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

Телефон редакції: 456-24-60.

місію. 6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 7. Про
обрання генерального директора АТ «Сумський завод «Енергомаш».
8. Обрання членів наглядової ради АТ «Сумський завод «Енергомаш».
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих
договорів. 10. Обрання членів ревізійної комісії АТ «Сумський завод
«Енергомаш». 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться
з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання цих договорів.
Акціонери до дати проведення зборів можуть ознайомитись з
матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку
денного за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Суми, вул.
Воровського, буд. 4, 2-й поверх, в приміщенні приймальної голови
правління: у робочі дні з 09.00 год. до 12.00 год., а в день проведення зборів – також у місці проведення зборів. Особою, відповідальною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Осадчук Тетяна
Григорівна.
Пропозиції до проекту порядку денного та проекту рішень зборів
подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Телефон для довідок: (0542) 25-00-53.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті
Товариства: www.energomash.sumy.ua
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття
рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про
виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом
викладення Положень в нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» (тис. грн.)
Найменування показника
2015 рік
2014 рік
Усього активів
3 464,4
3 875,3
Основні засоби
898,8
855,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1,0
3,1
Сумарна дебіторська заборгованість
1 213,1
1 588,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
15,5
90,6
Нерозподілений прибуток (непокритий
6,6
-270,5
збиток)
Власний капітал
2 402,6
2 125,5
Статутний капітал
863,6
863,6
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1 061,8
1 749,8
Чистий прибуток (збиток)
277,1
2 858,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
164 501
164 501
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
12
12
(осіб)
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

На сторінках щоденного офіційного видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
друкується наступна інформація:
Річна звітність
емітентів
Оголошення про
проведення зборів
акціонерних товариств

ЩОДЕННО
ВЧАСНО

2 дні після оплати

Особлива інформація
емітентів

Передплатний індекс 21925

Інформація про діяльність
інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній

ЯКІСНО
гарантовано

Інформація про випуск
цінних паперів

Щоденне офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ

(044) 456-24-60
багатоканальний

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЕМІТЕНТОМ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Замовнику необхідно не пізніше як за два дні до виходу
номера газети:
1. Підготувати інформацію в одній з наступних форм:
а) паперовій – разом із супроводжувальним листом підприємства
та передати по факсу: 456-24-60.
б) електронній (електронною поштою: e-mail: buleten@usmdi.org)
– разом із супроводжувальним листом підприємства.
Документи повинні бути затверджені підписом керівника та
печаткою підприємства.

2. Проплатити вартість послуг за публікацію інформації згідно з
рахунком-фактурою.
3. Передати копію платіжного доручення в редакцію бюлетеня
«Бюлетень. Цінні папери України» по факсу: 456-24-60.
4 Отримати екземпляр газети після опублікування інформації
в Українському інституті розвитку фондового ринку або у представника редакції газети.
5. Екземпляр газети після опублікування інформації
надсилається на адресу замовника.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, Український інститут розвитку фондового ринку
e-mail: buleten@usmdi.org
Передплатний індекс 21925

Щоденне офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»
Засновано ДКЦПФР 22.08.2000 р.
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