
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 "ПРОДМАГТОРГ 

18" 

2. Код за ЄДРПОУ: 40009040 

3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935 

5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.fozzy.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, 

поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Відповідно до Рішення акціонера № 01-2018  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПРОДМАГТОРГ 18" від 20.04.2018 р. було прийнято рішення про припинення емітента 

шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДМАГТОРГ 18" (місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський 

район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5). Рішення прийнято єдиним акціонером, 

отже 100% голосів "за", "проти" - 0 голосів. Рішення про припинення шляхом перетворення 

(зміни організаційно-правової форми) прийнято у зв'язку з великими затратами Товариства на 

подання звітності, на розкриття інформації та проведення Загальних зборів акціонерів. 

Найменування правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДМАГТРОГ 18". ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДМАГТОРГ 18" є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків Товариства. 

Розмір статутного капіталу правонаступника становить - 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 

коп. 

Обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДМАГТОРГ 18" здійснюється  наступним чином: акції 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ 18" конвертуються у 

частки в статутному капіталі правонаступника. Розподіл часток відбувається із збереженням 

співвідношення кількості акцій, що була у акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ 18", а саме: за кожну 1 просту іменну акцію ПРАТ 

"ПРОДМАГТОРГ 18" номінальною вартістю 1,00 грн. (одна грн. 00 коп.) власник акцій отримує 

частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДМАГТОРГ 18" у розмірі 1,00 грн. (одної грн. 00 коп.). Коефіцієнт конвертації акцій 

дорівнює 1 (одиниці).  

Склад учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДМАГТОРГ 

18", розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими вони володітимуть, відповідатиме 

складу акціонерів та номінальній вартості належних акцій станом на дату затвердження 

установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДМАГТОРГ 18". 

 

 

 

 

III. Підпис  



 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор        Кудряшов Д.С. 

23.04.2018 


