Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї)
( посада )

Череднiченко Олександр Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

11.09.2018
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, Херсонська область вул. Промислова, 13

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00952389

5.Міжміський код та телефон, факс

(05549)7-30-72 (05549)7-30-72

6. Електронна поштова адреса

zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua

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

11.09.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

174 "Вiдомостi НКЦПФР"

12.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

nkhp.admsilos.com.ua

12.09.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 10.09.2018

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 12 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III)

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду
№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

10.09.2018

Рішення одноосібного акціонера, що має статус протоколу

Перетворення

загальних зборів акціонерів Товариства
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 10.09.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента: Рішення прийняте одноосібним акціонером, що має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства
Причини рішення про припинення емітента: Економічною недоцільністю подальшого функціонування в організаційно-правовій формі - акціонерне товариство
Способ припинення: шляхом перетворення (реорганізації ) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата проведення загальних зборів: 10.09.2018р.
Результати голосування: Рішення приймалось одноосібним акціонером, а саме "за" - 17067200 голосів, що складає 100,00 %.
Повне найменування юридичної особи - правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".
Порядок розподілу активів та зобов'язань: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", Товариство-Правонаступник, стає повним
правонаступником всіх активів, пасивів, зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" згідно передавального акту.
- всі акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих
документів створюваного Товариства - Правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується.
Розмір статутного капіталу правонаступника: 4 266 800,00 (чотири мільйона двісті шістдесят шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.) грн., що дорівнює розміру статутного капіталу (фонду) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 10.09.2018

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

