
 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 

(код ЄДРПОУ 04012321)  
повідомляє про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 
 
28 квітня 2014 року річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу з 8 168 760,00 грн.( вісім мільйонів сто 
шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) до 17 990 000,00 грн. (сімнадцять 
мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення 
додаткових акцій  за рахунок додаткових внесків та  приватне  розміщення простих іменних акцій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 
СТОЛИЧНИЙ» (надалі – Товариство)  існуючої номінальної вартості  0,25 грн. (нуль гривень 25 
копійок) кожна акція в кількості 39 284 960 (тридцять дев’ять мільйонів двісті вісімдесят чотири 
тисячі дев’ятсот шістдесят) штук загальною номінальною вартістю в сумі 9 821 240,00 грн. ( 
дев’ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок). Відповідно до 
законодавства ринкова ціна акцій Товариства визначена суб’єктом оціночної діяльності - 
Товариством з обмеженою відповідальністю “Бюро оцінок» (код ЄДРПОУ36589721, діє на 
підставі Сертифікату суб`єкта оціночної діяльності ФДМУ № 14475/13 від 26.03.2013) і становить 
0,56 грн. (нуль гривень п’ятдесят шість копійок). Ринкова вартість акцій Товариства   затверджена 
рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 26/1 від  24 березня 2014р.). 
Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже 
володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме: Компанії Девісал Лімітед, що 
володіє  7110002 акціями, що становить  21,7598% статутного капіталу Товариства до розміщення;  
Компанії Мартікал Лімітед,  що володіє 8149274 акціями, що становить  24,9404% статутного 
капіталу Товариства до розміщення  та фізичної особи, що володіє 14826335 акцій, що становить   
45,3751%  статутного капіталу Товариства до розміщення.  
Співвідношення  (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми 
цінних паперів Товариства , які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на 
дату прийняття  рішення про збільшення становить 120,23%. 
Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права власників простих іменних акцій, 
передбачені Статутом Товариства та діючим законодавством України, зокрема, акціонери можуть 
відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, мають переважне право на 
придбання акцій додаткової емісії при проведенні Товариством приватного розміщення акцій, у 
кількості, пропорційній частці належних їм акцій,  мають право брати участь в управлінні 
Товариством (особисто або через своїх представників) шляхом участі у Загальних зборах 
акціонерів Товариства, мають право брати участь у розподілі прибутку та отримувати його 
частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, мають право отримувати 
інформацію про діяльність Товариства. 
Оплата за акцій Товариства здійснюється грошовими коштами в національній валюті України 
(гривні) на поточний рахунок Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України за 
рахунок власних грошових коштів учасників розміщення. Цінні папери розміщуються з метою 
залучення додаткових фінансових ресурсів, які в повному обсязі будуть використані для  
поповнення обігових коштів Товариства та модернізації виробництва. 
Рішення про розміщення  цінних паперів прийняте річними Загальними зборами акціонерів 
Товариства, на яких зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у 
сукупності 30 091 616 (тридцять мільйонів дев’яносто одна тисяча шістсот шістнадцять) простими 
іменними акціями, що складає 92,0936% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.  
Станом на дату прийняття даного рішення Товариство не має відомостей стосовно осіб-учасників 
розміщення, які планують придбати цінні папери, що розміщуються. Конвертація акцій в інші 
цінні папери не передбачається. 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 
СТОЛИЧНИЙ» зобов’язується  не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій у 
рахунок їх оплати, для покриття збитків.  
Порядок реалізації акціонерами Товариства їх  переважного права на придбання розміщуваних 
Товариством простих акцій визначається чинним законодавством України та умовами приватного 



розміщення, що затверджені рішенням річних Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2014 року. 
Умовами приватного розміщення акцій, що додатково випускаються, не передбачено отримання 
від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення. Неподання акціонером письмової заяви про 
придбання акцій додаткової емісії у строки, встановлені річними Загальними зборами акціонерів 
Товариства для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається 
відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій Товариства. 
 
Генеральний директор      Шпотак В.М. 
29.04.2014р. 
 


