До відома акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»!
30 квітня 2012 року відбулись Загальні збори акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство), на яких було прийнято рішення
про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових
внесків акціонерів.
1.
Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».
2.
Скорочене найменування Товариства: ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».
3.
Місцезнаходження Товариства: 42303, Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1.
4.
Телефон/факс: (0542) 69-37-24, (0542) 69- 36-14.
5.
Розмір статутного капіталу Товариства: 1 517 990,00 гривень (один мільйон п’ятсот сімнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок).
6.
Дата і номер протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите
(приватне) розміщення акцій: Протокол №1/2012 від 30 квітня 2012 року.
7.
Кількість акцій, що пропонується до розміщення: 70 000 (сімдесят тисяч) штук.
8.
Тип акцій, що планується розмістити: прості іменні.
9.
Номінальна вартість акції: 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) .
10. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 700 000 (сімсот тисяч) гривень 00 копійок.
11. Форма існування акцій: бездокументарна.
12. Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:
Кожен акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, в кількості, пропорційній частці
належних йому акцій Товариства у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, тобто станом на 30 квітня 2012 року.
Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення Товариства здійснюватиметься у
робочі дні з 9.00 до 12.00 години за адресою: 42303, Сумська обл.., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1.
Дата початку строку для реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення
(для подачі письмових заяв про придбання акцій та перерахування коштів сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються) – 02 липня 2012 року.
Дата закінчення строку для реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне
розміщення (для подачі письмових заяв про придбання акцій та перерахування коштів сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються) – 20 липня 2012
року включно.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, надає в визначений
строк (з 02 липня 2012 року по 20 липня 2012 року включно) Товариству на ім’я уповноваженої особи Товариства - Голови правління Зайденка Максима
Анатолійовича, письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок грошові кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними
придбавається. Заява про придбання акцій подається особисто акціонером або уповноваженими представниками. У разі подання заяви уповноваженим представником,
його повноваження мають бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства України.
У заяві про придбання акцій повинно бути зазначено:
- ім'я (найменування),
- місце проживання (місцезнаходження),
- кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні). Кошти мають бути сплачені у безготівковій формі шляхом
перерахування на поточний рахунок Товариства.
Оплата акцій, що передбачені до розміщення, здійснюється на поточний рахунок Товариства за реквізитами:
одержувач: ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код юридичної особи: 00686339
поточний рахунок № 26009205443 в СОД АБ «Укргазбанк», МФО 320478.
Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.
Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.
Договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які надали заяви про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок Товариства грошові кошти в сумі,
яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються, укладаються протягом строку першого етапу розміщення (з 23 липня 2012 року по 14 серпня 2012 року
включно).
13. Строк та порядок отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання
акцій:
умовами закритого (приватного) розміщення акцій не передбачено отримання Товариством від акціонерів заяв про відмову від реалізації свого переважного
права на придбання акцій. Якщо акціонер протягом строку, визначеного для подання заяв на придбання акцій та перерахування коштів в сумі, яка дорівнює вартості
акцій, що ним придбаваються та передбачені до розміщення, не надав заяву про придбання акцій, які пропонується до розміщення та не перерахував грошові кошти на
поточний рахунок Товариства в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, вважається, що він відмовився від використання свого переважного права
на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
14. Дата початку та закінчення розміщення акцій:
перший та другий етапи закритого (приватного) розміщення акцій Товариства здійснюватиметься у робочі дні з 9.00 до 12.00 години за адресою: 42303, Сумська
обл.., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1.
Розміщення акцій проводиться в два етапи.
Початок першого етапу – 23 липня 2012 року.
Закінчення першого етапу – 14 серпня 2012 року включно.
Початок другого етапу – 15 серпня 2012 року.
Закінчення другого етапу – 23 серпня 2012 року включно.
Протягом строку першого етапу розміщення (з 23 липня 2012 року по 14 серпня 2012 року включно) Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій з
акціонерами, які надали заяви про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок Товариства грошові кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними
придбаваються.
Протягом строку другого етапу розміщення (з 15 серпня 2012 року по 23 серпня 2012 року включно) здійснюється розміщення акцій, що залишилися не
розміщеними на першому етапі розміщення. Для реалізації права на придбання акцій протягом другого етапу розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення, акціонери надають Товариству на ім’я уповноваженої особи Товариства - Голови правління Зайденка Максима Анатолійовича, письмові заяви
про придбання акцій, укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які надали заяви про придбання та здійснюється повна оплата акцій згідно умов
договору купівлі-продажу акцій.
На другому етапі розміщення продаж акцій, що пропонується до розміщення, акціонерам відбувається в повному обсязі, що зазначений в заяві про придбання
акцій, згідно черговості реєстрації цих заяв.
15. Перелік уповноважених осіб із зазначенням наданих їм повноважень:
Уповноваженою особою Товариства, згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1/2012 від 30.04.2012), було визначено Голову
Правління Товариства Зайденка Максима Анатолійовича, якому надаються повноваження щодо:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Голова Правління
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