
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

19.07.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 19-07-2019 
(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    Левiнзон Ростислав 
(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 "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01135 місто Київ, площа Перемоги, будинок 3 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 01564897 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044)581-00-12, (044)581-00-12 

6. Адреса електронної пошти 

 levinzon.r@dc-leonardo.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://ukraina.ua/inf

ormacziya/akczione

ram.html 19.07.2019 

 (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 10.07.2019 Акція проста 86 000 000 4 300 220,4 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення: 

10.07.2019 р., рішення було прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з 

емітентом договір про андеррайтинг: Товариство планує розмістити 86 000 000 (вісімдесят шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на 

загальну суму 4 300 000 (чотири мільйони триста тисяч) гривень 00 копійок. Акції планується розміщувати без здійснення публічної пропозиції. Додаткові акції 

Товариство планує розміщати самостійно (без залучення андеррайтера). У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання 

переважного права акціонерів на придбання акцій у процесі їх емісії, акції розміщатимуться в один етап. 

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна 

розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у 

статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: Статутний капітал Товариства планується збільшити 

на 4 300 000 (чотири мільйони триста тисяч) гривень 00 копійок шляхом розміщення 86 000 000 (вісімдесят шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої 

номінальної вартості, яка становить 0,05 (п'ять копійок) грн. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії рішенням 

загальних зборів покладено на Правління Товариства. Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонера, який вже володіє пакетом 

у розмірі 5 і більше відсотків акцій: юридична особа Квінн Холдінгс Свіден АБ [Quinn Holdings Sweden AB], реєстраційний номер 556688-2949, що володіє 35 935 396 

(тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 92,09% у статутному капіталі 

Товариства. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості 

цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: На дату 

прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної 

пропозиції) за рахунок додаткових внесків загальна номінальна вартість цінних паперів, на яку вони розміщуються, становить 220,4%статутного капіталу Товариства. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права за простими акціями 

Товариства, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. 

Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: Оплата акцій здійснюватиметься виключно 

грошовими коштами. 

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:100% фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, а саме 4 300 000 (чотири 

мільйони триста тисяч) гривень 00 копійок, планується використати на ремонт та проведення реконструкції основних засобів Товариства 

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); 

відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства. 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Можливість конвертації не передбачається. 

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Відсутня. 

 


