Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.10.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 622
(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 ПРАВЛІННЯ



ДУБЧАК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	19700 Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Комунарівська, будинок 14
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00374479
5. Міжміський код та телефон, факс
	(04737) 5-33-45, 5-23-27
6. Адреса електронної пошти
	00374479@afr.com.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
	

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.zlata.ua/
21.10.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п
Дата прийняття рішення
Вид цінних паперів, що розміщуються
Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.)
Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
1
21.10.2019
Акція проста
200 000
4 400
76,89
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення: 21.10.2019р., загальні збори акціонерів.
Вид - акції, тип - прості, кількість - 200 000 шт., сума цінних паперів - 4 400 000,00 грн., спосіб їх розміщення  - без здійснення публічної пропозиції, порядок здійснення такого розміщення - самостійно. 
Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій: 4 400 000,00 грн.;
Номінальна вартість: 22,00 грн.;
Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: 22,35 грн., затверджена наглядовою радою на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем.
Розміщення акцій може призвести до зміни власників значного пакета акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме: юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АРОМАТИКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 25399227), яка володіє 135000 простими акціями, що становить 51,9031%  статутного капіталу до розміщення акцій; фізична особа Даргель Валентина Олександрівна, яка володіє 51296  простими акціями, що становить 19,7216%  статутного капіталу до розміщення акцій; фізична особа Даргель Андрій, який володіє 41729  простими акціями, що становить 16,0434%  статутного капіталу до розміщення акцій;
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення - 76,89%.
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення - 100%.
Права та обов'язки акціонерів визначені в статуті Товариства. 
Спосіб оплати цінних паперів - здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства. 
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів - закупівля основної сировини імпортного та вітчизняного виробництва. 
Можливість конвертації цінних паперів  не передбачається.
Учасниками розміщення є акціонери товариства згідно з реєстром акціонерів станом на 21.10.2019 р.


