
Повідомлення акціонерів 
про можливість реалізації переважного права на придбання акцій 

Приватного акціонерного товариства "Будматеріали" 
(код за ЄДРПОУ 06959287) 

 
08 квітня 2014 року відбулись чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Будматеріали" 

(надалі - Товариства), за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, б.55, 2 поверх, 
приймальня, на яких було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 
суму 4060000,00 грн. (чотири мільйони шістдесят тисяч грн. 00 коп.) шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалося та були присутні: 6 (шість) 
акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють 9071770 голосів, що складає 92,9485% 
від їх загальної кількості. 

Кворум: 92,9485% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного. 
Згідно із ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Збори акціонерів Товариства є 

правомочними. 
На виконання вимог ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляємо Вас 

про можливість реалізації переважного права на придбання акцій та умови придбання таких акцій: 
Загальна кількість розміщуваних акцій – 16240000 (шістнадцять мільйонів двісті сорок 

тисяч) штук простих іменних акцій. 
Номінальна вартість розміщуваних акцій – 0,25 грн. за 1 акцію. 
Ринкова вартість акцій, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність, затверджена Наглядовою радою Товариства – 0,15 грн. за 1 
акцію. 

Ціна розміщення – 0,25 грн. за 1 акцію. 
Кожен акціонер має переважне право на придбання акції, відповідно до яких прийнято 

рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в 
загальній кількості простих іменних акцій на дату проведення загальних зборів (08.04.2014р.), на 
яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків. 
Максимальна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації свого переважного 
права, у випадку якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа в бік зменшення. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, у строк з 02.06.2014р. до 
31.07.2014р. включно, має подати до Товариства на ім’я Голови Правління Білоносова Олега 
Юрійовича, письмову заяву про придбання акцій і перерахувати на відповідний рахунок грошові 
кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Товариство видає акціонеру 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

Оплата акцій, здійснюється грошовими коштами в національній валюті на рахунок 
Товариства за наступними реквізитами: 

Одержувач: ПрАТ "Будматеріали"; 
Код за ЄДРПОУ одержувача: 06959287; 
Поточний рахунок: №26009799976772 в ПАТ КБ "Правекс-Банк", МФО 380838. 
Відсутність письмової заяви, отриманої Товариством до 31.07.2014р. (включно), про намір 

реалізувати своє переважне право на придбання акцій, вважається відмовою акціонерів від свого 
переважного права на придбання акцій Товариства. 

Дата початку строку для реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій 
(для подачі заяв та перерахування коштів) – 02.06.2014р. 

Дата закінчення строку для реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 
акцій (для подачі заяв та перерахування коштів) – 31.07.2014р. включно. 

Приватне розміщення акцій здійснюється в два етапи. 
Перший етап розміщення проводиться з 01.08.2014р. по 08.08.2014р. 
Другий етап розміщення проводиться з 09.08.2014р. по 29.09.2014р. 

 
Правління ПрАТ "Будматеріали" 


