Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами)
Голова комісії з припинення,
Директор

Романський Валерій
Олександрович
(підпис)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (відомості про припинення емітента шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого
органу емітента або суду) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

м. Київ, 04073, м. Київ, вулиця Сирецька, будинок 27

4. Код за ЄДРПОУ

30373419

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)277-25-07, (044)277-25-44

6. Електронна поштова адреса

irina.usenko@sekt.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ",
21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

www.sovetskoe.com,
http://www.sovetskoe.com/ukrainian/infoua/

в мережі
Інтернет

15.05.2019
(дата)

(адреса сторінки)
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, №
603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від
04.12.2018}

ВІДОМОСТІ
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду
N
з/п

Дата прийняття
рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Cпособи
припинення

1

2

3

4

1

14.05.2019

Акціонер, який одноосібно володіє 100% статутного капіталу Товариства,
вищий орган емітента

Перетворення

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 14.05.2019 року. Назва уповноваженого органу емітента, що
прийняв це рішення: Рішення прийнято акціонером, який одноосібно володіє 100% статутного капіталу Товариства,
відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Причини такого рішення: ускладнення
функціонування та зростання вартості утримання такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство.
Спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство): перетворення. Дата
проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням
кількості голосів "за" та кількості голосів "проти": Загальні збори не проводились - рішення прийнято акціонером, який
одноосібно володіє 59400 акціями на загальну суму 148 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПрАТ
«КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ» та 100% голосуючих акцій. У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття
рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення: не зазначається, оскільки
рішення прийнято вищим органом Товариства. Повне найменування юридичної особи правонаступника: ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ" (ТОВ “КЗШВ
“СТОЛИЧНИЙ”). Порядок розподілу активів та зобов'язань: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ" є правонаступником всіх активів та зобов`язань
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ". Розмір
статутного капіталу правонаступника: 148 500,00 грн. Інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв)
емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників: Розмір статутного капіталу ТОВ
“КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ” дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ “КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ”; Акції ПрАТ “КЗШВ
“СТОЛИЧНИЙ” конвертуються у частки у статутному капіталі ТОВ “КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ” з коефіцієнтом конвертації 1:1;
Розподіл часток ТОВ “КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ” відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, якими володів
Акціонер у статутному капіталі ПрАТ “КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ”; Загальна номінальна вартість частки, якою буде володіти
єдиний учасник у статутному капіталі ТОВ “КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ”, дорівнює загальній номінальній вартості акцій, якими
Акціонер володіє у статутному капіталі ПрАТ “КЗШВ “СТОЛИЧНИЙ”.

