Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
11.06.19
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 01/11-1332
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Директор

Яворський Вячеслав Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39610 Кременчук, Свіштовська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00152299
5. Міжміський код та телефон, факс
0536641185, 0536768648
6. Адреса електронної пошти
admin@kztv.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://kztv.com.ua

11.06.19

(адреса сторінки)

(дата)

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

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

1
1

2
24.04.19

3
Акція проста

4
10 465 290

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис.грн.)
5
10 988 554,5

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)
6
900

Зміст інформації:
Для залучення додаткових коштів на оновлення основних фондів пропонується збільшити розмір статутного капіталу на 10988554,50 (десять мільйонів дев’ятсот
вісімдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості
10465290 ( десять мільйонів чотириста шістьдесят п’ять тисяч двісті дев’яносто) штук існуючої номінальної вартості 1,05 грн. кожна, загальною номінальною вартістю
10988554,50 (десять мільйонів дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 50 коп.) Форма існування акцій - бездокументарна. Джерелом збільшення
статутного капіталу мають бути додаткові внески акціонерів у вигляді грошових коштів у національній валюті України - гривні.
Про емісію акцій:
1.Прийняти рішення про емісію акцій Товариства.
2.Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткової емісії.
3.Додаткова емісія не піде на покриття збитків,пов’язаниї з господарською діяльністю Товариства.
4.Затвердити рішення про емісію акцій .
5.Учасниками розміщення акцій є акціонери Товариства згідно переліку, складеного станом на 24.04.2019 року (дату прийняття зборами акціонерів рішення про
збільшення статутного капіталу Товариства).

