
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧУМАК" 

2. Код за ЄДРПОУ  

24106105 

3. Місцезнаходження  

74800 місто Каховка Козацька,3 

4. Міжміський код, телефон та факс  

(0552) 448500 (0552) 448550 

5. Електронна поштова адреса  

office@chumak.com 

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

розкриття інформації  

www.chumak.com 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 

глави 2 розділу ІІІ цього Положення  

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 

статутного капіталу 

 

II. Текст повідомлення  
1).Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 

відсотків статутного капіталу: 19.03.2018. 

Назва органу, що прийняв таке рішення: загальні збори акціонерів ПрАТ "Чумак" 

(протокол № 2/2018 від 19.03.2018). 

Вид та тип цінних паперів: Акція проста іменна. 

Кількість цінних паперів: 35043519 шт. 

Сума цінних паперів: 350435190,00 грн. 

Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний. 

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового 

випуску акцій складає 350435190,00 (триста п'ятдесят мільйонів чотириста тридцять п'ять 

тисяч сто дев'яносто) грн.  Номінальна вартість кожної акції 10,00 (десять) грн. Акції 

пропонуються до продажу за ціною 10,00 (десять) грн. Ціна розміщення затверджена 

Генеральним директором Товариства (наказ № 77 від 19.03.2018), дорівнює номінальній 

вартості акцій та є більшою ринкової вартості акцій, затвердженої рішенням Наглядової 

ради Товариства (протокол від 14.02.2018), визначеної субєктом оціночної діяльності - 

Товариством з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕССЕТ 

ЕКСПЕРТАЙЗ" станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про 

скликання загальних зборів акціонерів, а саме станом на 12.02.2018. Розміщення акцій 

може призвести до змін щодо власників значних пакетів акцій. Зменшиться частка 

компанії "Чумак Холдінгс Лімітед" (Chumak Holdings Limited), яка до розміщення акцій 

складає 99,9999885418% (34909252 шт.) простих іменних акцій. Акціонер - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Компанія "Чумак", частка якого у статутному капіталі 

Товариства до розміщення акцій складає 0,00000286455% (1 акція) стане володіти пакетом 

у розмірі 10 і більше відсотків акцій.  

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім 

інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються,  до розміру статутного капіталу 

емітента на дату прийняття цього рішення: 100,385%; 



Співвідношення (у відсотках) , загальної номінальної вартості цінних паперів (крім 

інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного 

капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%; 

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, які передбачені статутом 

Товариства  та чинним законодавством України; 

Спосіб оплати цінних паперів: шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за 

грошовими зобов'язаннями; 

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів: 

зарахування грошових вимог за грошовими зобов'язаннями Товариства, що виникли до 

розміщення акцій. 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається. 

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: відсутня. 

 

 

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 

 

 

 

К.П.Шевченко 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
 

(дата)  

 


