Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління

Білоносов Олег Юрійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДМАТЕРІАЛИ"
емітента
2. Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма
3. Місцезнаходження
21100 Вінницька обл., м. Вінниця вул. Данила Нечая, буд. 55
4. Код за ЄДРПОУ

06959287

5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

0432-68-98-67 68-98-67
mail@kirpich-vin.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

22.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у:

76(3873) Газета "Бюлетень. Цінні папери
України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено kirpich-vin.com.ua
на сторінці:

© SMA

(дата)

в мережі
Інтернет:

(адреса сторінки)

08.04.2014

24.04.2014

06959287

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
№ з/п

1
1

Дата
прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

2
08.04.2014 Акція проста

3

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів,
що розміщуються
(тис.грн)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

4
16 240 000

5
4 060 000,000

6
166,393

Зміст інформації:
8 квітня 2014 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будматеріали» було прийнято рiшення про розмiщення простих iменних
акцiй в бездокументарнiй формi кiлькiстю 16 240 000 шт. (шістнадцять мільйонів двісті сорок тисяч штук) на суму 4 060 000 грн. (чотири мiльйони шістдесят тисяч)
гривень способом приватного розміщення.
Розмiщуються простi iменнi акцiї у кiлькостi 16 240 000 (шістнадцять мільйонів двісті сорок тисяч) акцій існуючої номiнальної вартiсті 0,25 грн. кожна, загальною
номiнальною вартiстю 4 060 000 (чотири мiльйони шістдесят тисяч) гривень. Спосiб розмiщення – приватне розмiщення акцiй.
Розмiр збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй становить 4 060 000 грн. (чотири мiльйони шістдесят тисяч) гривень. Номiнальна вартiсть
однієї акціїi становить 0,25 грн. Запропонована цiна визначена експертом та затверджена наглядовою радою становить 0,15 грн. за одну акцiю.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом
у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
08.04.2014

© SMA

06959287

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

ЗАФІН ЛІМІТЕД /ZAFEEN LIMITED. До розміщення акцій кількість акцій - 9 027 155 штук, частка у статуному капіталі - 92,4913%.
Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення 166,393%
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова
сукупнiсть прав, включаючи права на участь в управлiннi Товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або
вартостi цього майна, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Спосiб оплати цiнних паперiв – оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України шляхом безготiвкового перерахування
грошових коштiв на поточний рахунок Товариства.
Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є: купівля нового обладнання та ремонт існуючого.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами акцiонерiв емiтента.
Станом на дату прийняття даного рiшення емiтент не має вiдомостей стосовно прiзвища, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, якi планують придбати
цiннi папери, що розмiщується.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї станом на момент подання даного повiдомлення вiдсутня.

08.04.2014

© SMA

06959287

