Оголошення про реалізацію переважного права акціонерів
Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(код ЄДРПОУ 00217426)
Повідомляємо, що 23 березня 2016 року відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ
«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», на яких було прийняте рішення про
збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (протокол Загальних
зборів №26 від 23.03.2016 р.)
Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
Юридична адреса товариства: 13300, м. Бердичів, вул. Європейська, 79. Телефон (04143)
7-56-19, 7-56-35, тел/факс 7-40-24.
Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 23 березня 2016 року становить
7198080 (сім мільйонів сто дев’яносто вісім тисяч вісімдесят) грн.00 коп. Загальна
кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип - 9597 440 (дев’ять мільйонів
п’ятсот дев’яносто сім тисячі чотириста сорок) штук простих іменних акцій, номінальна
вартість – 3,00 (три гривні 00 копійок) грн. Загальна номінальна вартість акцій, що
передбачена до розміщення становить 28 792 320,00 грн (двадцять вісім мільйонів сімсот
дев’яносто дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок). Форма існування акцій –
бездокументарна.
Всі акціонери товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що
пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних їм простих акцій
у загальній кількості простих акцій товариства та можуть скористатися цим правом з 13
червня 2016 року та до 08 липня 2016 року включно. Частка акціонера від загальної
кількості простих акцій товариства визначається за даними зведеного облікового реєстру
власників іменних цінних паперів ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
станом на 23 березня 2016 р. Акції розміщуються за ціною, що дорівнює ринковій
вартості, яка визначена оцінкою, що проведена ТОВ «Експертно-оціночна компанія»
(Сертифiкат №939/15 вiд 02 грудня 2015 року), станом на 17 лютого 2016р., затверджена
рішенням Наглядової ради (Протокол № 37 від 04.03.2016р.) та становить 3,09 (три гривні
дев’ять копійок) 09 коп. за акцію.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають письмову заяву
про придбання акцій на ім’я генерального директора Товариства, за місцезнаходженням
Товариства: м. Бердичів вул. Європейська, 79 та перераховують кошти на рахунок код
ЄДРПОУ 00217426, р / р № 26002017918750 в філії ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» в
м.Житомир МФО 311324, у сумі що дорівнює вартості цінних паперів, що ним
придбаваються. В заяві на придбання акцій обов’язково вказується: повне найменування
акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів
юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім’я та по-батькові
(для фізичної особи – акціонера);
- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи–акціонера);
- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний

номер (для фізичної особи–акціонера); місцезнаходження акціонера (згідно із
реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п’ятизначного
поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної
особи – акціонера); контактні дані (телефон, факс, e-mail); кількість акцій, які акціонер
бажає придбати, та зобов’язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною
розміщення; дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи
– акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для
юридичної особи – акціонера).
Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше 08 липня 2016 року
(включно). ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» видає акціонерам
письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів протягом п’яти
робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше 08 липня 2016 року
(включно) шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто.
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
відбуваються за адресою місцезнаходження товариства: 13300, Житомирська область, м.
Бердичів, вул. Європейська, 79, корпус бухгалтерії, другий поверх, кабінет №20.
Укладення договорів з першими власниками здійснюється в два етапи та планується з 11
липня 2016 року по 05 серпня 2016 року включно.
Термін проведення першого етапу - з 11 липня 2016 року по 29 липня 2016 року включно.
В термін з 11 липня 2016 року по 29 липня 2016 року укладаються договори купівліпродажу акцій між товариством і акціонерами, які надали товариству заяву про придбання
акцій та внесли кошти на реалізацію свого переважного права.
Термін проведення другого етапу - з 01 серпня 2016 року по 05 серпня 2016 року включно.
На другому етапі, в термін з 01 серпня 2016 року по 05 серпня 2016 року реалізуються
акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого
переважного права, серед існуючих акціонерів товариства.
Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання
запланованого обсягу акцій , що розміщуються.
На підставі поданих заяв між товариством і акціонерами укладаються договори купівліпродажу акцій. Повна оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на
другому етапі, здійснюються виключно грошовими коштами в національній валюті не
пізніше 05 серпня 2016 року включно, шляхом перерахування коштів на рахунок
товариства код ЄДРПОУ 00217426, р / р № 26002017918750 в філії ПАТ
«УКРЕКСІМБАНК» в м.Житомир МФО 311324.
Генеральний директор ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» є
уповноваженим органом, якому надаються повноваження: щодо затвердження результатів
укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та
звіту про результати приватного розміщення акцій; щодо прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій; щодо 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 емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій, щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про

можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному
друкованому органі, внесення змін, а саме, виправлення описок, технічних помилок, у
разі необхідності, до документу « Рішення про приватне розміщення акцій Товариства».
Уповноваженими особами товариства, яким надані повноваження: проводити дії щодо
забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій,
стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій є
Генеральний директору ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» Щесняк
Ігор Валерійович.
Телефон для довідок: (04142) 7-56-35
Генеральний директор

