
        Додаток 28  

        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  23464995 

3. Місцезнаходження емітента 61002 м. Харкiв вул. Дарвiна, буд. 20 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (057) 714-20-85, 716-44-94 

5. Електронна поштова адреса емітента  constar@ao-constar.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  
ao-constar.com.ua/obyavl.php 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про припинення емiтента шляхом злиття, 

приєднання, подiлу, перетворення або банкрутства за 

рiшенням вищого органу емiтента або суду 

 

2. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворення - 23.05.2017. 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента шляхом перетворення, - Загальні збори 

Товариства (протокол № 2 від 23.05.2017). 

Причини рішення про припинення емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю є більш доцільною 

організаційно-правовою формою для господарської діяльності Товариства.  

Способ припинення - шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. 

Дата проведення загальних зборів - 23.05.2017. 

Результати голосування - "за"- 381 шт., «проти» - 100 шт., «утримались» 0 шт. 

Повне найменування юридичної особи, що буде утворена - Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАР". 

Всі майнові та інші права, активи та зобов’язання у повному обсязі переходять до Товариства-правонаступника.  

Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника - акції ПрАТ «КОНСТАР» 

(товариства, що перетворюється) конвертуються в частки (паї) Товариства-правонаступника,  

коефіцієнт конвертації дорівнює 1;  

розподіл часток Товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 

акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «КОНСТАР»;  

розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його 

створення, дорівнює розміру статутного капіталу акціонерного товариства, а саме 4810.00 грн. 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Генеральний директор ____________ Перекрестов Анатолiй Григорович 

 

  

 

 

  М.П. 


