Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 
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Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69014, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Олексiя Поради, буд. 44
4. Код за ЄДРПОУ
00222226
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612) 87-63-09 (0612) 87-67-37 (0612) 87-67-38
6. Електронна поштова адреса
abrasive@abrasive.zp.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
16.08.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
№158(2911) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
20.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.abrasive.zp.ua
в мережі Інтернет
20.08.2018

(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
15.08.2018
Акція проста
96770500
4838525.00
320.12
Зміст інформації:
15 серпня 2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБIНАТ» (надалi – Товариство) прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, якi планується розмiстити – Акцiї, простi, в кiлькостi 96 770 500 штук, загальною номiнальною вартiстю 4 838 525,00 гривень. 
Спосiб розмiщення цiнних паперiв – без здiйснення публiчної пропозицiї.
Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї) – самостiйно, без залучення андеррайтера.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй: - розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства на момент прийняття рiшення про його збiльшення становить 1 511 475,00 грн; - розмiр збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй становить 4 838 525,00 грн.; у разi збiльшення статутного капiталу Товариства на заплановану суму, його розмiр становитиме 6 350 000,00 грн.
Номiнальна вартiсть акцiй - 0,05 грн. за одну акцiю.
Цiна розмiщення: 2,04 грн. за одну акцiю.
Порядок визначення цiни: цiна розмiщення визначена (затверджена) Наглядовою радою Товариства та вiдповiдає її ринковiй вартостi, визначеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, а саме: ШТОЙЕРМАНН, iдентифiкацiйний код FN189399D, кiлькiсть акцiй 2 443 645 до розмiщення акцiй, що становить 8,083643 % у статутному капiталi. Станом на дату прийняття рiшення 15.08.2018 року невiдомо, чи розмiщення акцiй може призвести збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 320,12%. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв Товариства, якi знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства - 100%. 
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: приймати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати його частку (дивiденди) вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; у процесi емiсiї Товариством простих акцiй користуватись переважним правом – правом на придбання розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства пропорцiйно вартостi належних їм акцiй; отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; передавати, заповiдати у спадщину чи здiйснювати iншим способом вiдчуження акцiй, що належать їм, у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства; iншi права, що передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. 
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата вартостi акцiй, що будуть придбаватисяя в порядку реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнях) шляхом безготiвкових розрахункiв; оплата за договорами купiвлi-продажу акцiй, що будуть укладенi на другому етапi розмiщення акцiй у процесi емiсiї акцiй, здiйснюється учасниками розмiщення в повному обсязi грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (для резидентiв України та нерезидентiв) або в iноземнiй валютi – Доларах США та/або Євро (для нерезидентiв), у тому числi грошовими внесками, здiйсненими шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за грошовими зобов’язаннями (крiм прав вимоги за зобов’язаннями з виплати заробiтної плати, а також за зобов’язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) та iншими зобов’язаннями перед державним та мiсцевими бюджетами).
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: переведення грошових зобов'язань Товариства, якi виникли до емiсiї акцiй, для змiцнення фiнансового стану Товариства, збiльшення кредитоспроможностi Товариства як позичальника кредитних коштiв для здiйснення своєї господарської дiяльностi.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до Рiшення про емiсiю:
учасниками розмiщення акцiй є особи, якi є акцiонерами Товариства на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу, тобто на 15 серпня 2018 року, без залучення iнших iнвесторiв;
кожному акцiонеру Товариства, що є власником простих акцiй Товариства на дату прийняття рiшення про емiсiю акцiй – 15 серпня 2018 року, надається переважне право на придбання простих акцiй Товариства додаткової емiсiї пропорцiйно частцi належних йому станом на 15 серпня 2018 року простих акцiй Товариства у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства.


