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Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення
цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв - 23.03.2016 року. Загальними зборами
акцiонерiв прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства. Акцiї у кiлькостi
9597440 (дев"ять мiльйонiв п"ятсот дев"яносто сiм тисяч чотиричта сорок) штук, на суму 28792320,00 грн. (двадцять вiсiм мiльйонiв сiмсот дев"яносто двi тисячi триста двадцять гривень 00
коп.), спосiб розмiщення -приватний. Акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування. Розмiр
збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй 28 792
320,00 грн. (двадцять вiсiм мiльйонiв сiмсот дев"яносто двi тисячi триста двадцять гривень 00 коп.)
Номiнальна вартiсть цiнних паперiв - 3, 00 грн. (три гривнi) кожна. Цiна розмiщення iз зазначенням
способу її визначення - акцiї розмiщуються за цiною 3 грн.09 коп. (три гривнi 09 копiйок), що є
ринковою вартiстю акцiї i яка є вищою за номiнальну вартiсть. Ринкова вартiсть акцiї визначена на
пiдставi оцiнки акцiй суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Експертно-оцiночна компанiя",
Сертифiкат №939/15 вiд 02 грудня 2015 року, станом на день, що передує дню опублiкування в
установленному порядку повiдомлення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв, тобто
станом на 17 лютого 2016р. (повiдомлення опублiковано в друкованому виданнi "Вiдомостi
нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 18.02.2016р. №33 (2287) . Найменування
юридичної особи, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Прогрес-Груп", код ЄДРПОУ 31089115, володiє 325159 штук акцiй
13,551905% вiд статутного капiталу. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента,
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення 400%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються - акцiонери
користуються переважним правом на придбання акцiй додаткової емiсiї. Права, якi отримають
iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: брати участь в управлiннi Товариством (через участь i
голосування на загальних зборах особисто або через своїх представникiв); приймати участь в
розподiлi прибутку Товариства i отримувати його частину у формi дивiдендiв вiдповiдно до кiлькостi
акцiй, що належать їм; на першочергове придбання додатково випущених акцiй Товариства;
отримувати грошовi кошти вiд реалiзацiї майна Товариства у разi його лiквiдацiї, пропорцiйно
кiлькостi акцiй, що належать їм; отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть товариства та
iншi права, визначенi чинним законодавством та статутом Товариства. Спосiб оплати цiнних паперiв
- оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi.)
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв - поповнення
обiгових коштiв Товариства з метою придбання сировини, матерiалiв, ТМЦ, оплати робiт (послуг), а
також погашення заборгованостi за придбанi сировину, матерiали, ТМЦ, виконанi роботи (послуги).
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - не проводиться.
Генеральний директор Щесняк Iгор Валерiйович підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

