
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

02.11.2021 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 
№ 02\11-нкцпфр 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Генеральний 
директор       Лавриненко Сергiй Геннадiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-
СIЛУР" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  65007 мiсто Одеса вулиця Водопровiдна, будинок 16 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 26209430 

5. Міжміський код та телефон, факс  (048) 777-67-34 (0482) 34-50-83 

6. Адреса електронної пошти secretary@stalkanatsilur.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 
проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  https://stalkanatsilur.com.ua 02.11.2021 

 (URL-адреса веб-сайту) 
  

(дата) 



Додаток 2 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних   паперів пункт 2 
глави 1 розділу III) 

1. 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.) 
Сума цінних паперів, що 
розміщуються (тис. грн) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
1 01.11.2021 Акцiя проста 104330753 17736.230 68.000 

Зміст інформації 
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: 01.11.2021р. 

Найменування органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: Загальнi збори 

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: випускається 104 330 753 простих iменних акцiй , загальна номiнальна вартiсть акцiй 17 736 228,01 грн. 

Cпосiб розмiщення, порядок здiйснення такого розмiщення (емiсiї) : самостiйно ; Пiд час видiлу здiйснюється конвертацiя частини акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР", з якого здiйснюється видiл, в акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ", що 
видiляється, а саме:  

пiд час видiлу здiйснюється конвертацiя 104 330 753 акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 26209430) в 104 330 753 акцiй номiнальною вартiстю 0,17 (нуль гривень сiмнадцять 
копiйок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" та в 104 330 753 акцiй номiнальною вартiстю 0,08 (нуль гривень вiсiм копiйок) грн. ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 26209430). 

 

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй:  статутний капiтал акцiонерного товариства зменьшується 

У разi розмiщення акцiй зазначаються їх номiнальна вартiсть: 0,17 грн. 

Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення: : iнформацiя вiдсутня у зв'язку з тим що розмiщення здiйснюється в наслiдок видiлу 

Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i 
бiльше вiдсоткiв акцiй, наводяться найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у статутному 
капiталi до розмiщення акцiй: змiни власника не очикується 



 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийняття цього рiшення: 68% 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента 
на дату прийняття цього рiшення: 100% 

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: згiдно статуту та чинного законодавства 

Спосiб оплати цiнних паперiв. Якщо оплата здiйснюється активами, iншими, нiж грошовi кошти, наводиться їх перелiк: Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" створюється у розмiрi 17 736 228,01 (сiмнадцять мiльйонiв сiмсот тридцять шiсть тисяч двiстi двадцять вiсiм гривень одна копiйка) гривень за рахунок 
майна, що передається згiдно розподiльного балансу пiд час видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи: 26209430). На момент реєстрацiї  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ", Статутний капiтал товариства 
сформований повнiстю. Акцiонери  внесли 100% своєї  частки  у  статутному  капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ", що складає 17 736 228,01 
(сiмнадцять мiльйонiв сiмсот тридцять шiсть тисяч двiстi двадцять вiсiм гривень одна копiйка) гривень. Виплати акцiонерам не передбаченi. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: здiйснення видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" 
нової юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" з подальшою передачею йому згiдно з розподiльним балансом частини майна, прав та 
обов'язкiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" 

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони 
володiють: не надається у зв'язку з тим що рiшення приймалось загальними зборами акцiонерного товариства. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: : пiд час видiлу здiйснюється конвертацiя 104 330 753 акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) 
грн. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 26209430) в 104 330 753 акцiй 
номiнальною вартiстю 0,17 (нуль гривень сiмнадцять копiйок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" та в 104 330 753 акцiй номiнальною вартiстю 0,08 
(нуль гривень вiсiм копiйок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
26209430). Кефiцiєнт конвертацiї - 1:1. Iнши цiннi папери крiм акцiй вiдсутнi. 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: вiдсутня 

 
 
 


