
 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

 
ІІ..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі    

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фанери та плити»  

2. Код за ЄДРПОУ: 00274690 

3. Місцезнаходження: 02160 м.Київ, вул.Фанерна, 1 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-13-58, 559-12-11 

5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття  інформації:   

www.fanplit.com.ua  

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних акцій  
 

ІІІІ..  ТТеекксстт  ппооввііддооммллеенннняя    

 

Рiшення про викуп власних акцiй прийнято Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2015 року, 

Протокол № 16. Дата початку викупу - 01.06.2015 року, дата закiнчення викупу - 20.04.2016 року. Порядок 

викупу: заяви акцiонерiв про продаж акцiй Товариству розглядатимуться протягом 30 календарних днiв. Про 

результат розгляду заяви акцiонера буде повiдомлено особисто або листом. Письмова пропозицiя акцiонера 

про продаж акцiй Товариству є безвiдкличною. Мета викупу акцiй: придбання (викуп) акцiй здiйснюється з 

метою їх наступного продажу. Цiна викупу акцiй визначається суб’єктом оцiночної дiяльностi, 

затверджується Наглядовою радою Товариства та не може бути меншою за їх ринкову вартiсть. При 

визначеннi цiни акції в значному ступені враховується рівень прибутковості Товариства та перспективнiсть 

розвитку галузi, в якiй здійснює свою дiяльнiсть емiтент. Номінальна вартiсть акцiй – 50,00 грн., щодо 

ринковj] вартостi акцiй прийнято рішення про укладення договору з суб'єктом оціночної дiяльностi. Прибуток 

на 1 акцiю за рiчною фінансовою звiтнiстю за 2014 р. становить 13,58 грн. Викупу підлягають 2000 шт. 

простих iменних акцiй бездокументарної форми випуску. Спiввiдношення загальної номінальної вартості 

акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капіталу становить 1,4514 %. Станом на дату викупу емітентом 

власних акцiй емiтент не планує викупати акції у юридичної особи емiтента, яка володiє 10 i більше 

вiдсотками акцiй. У членiв Наглядової ради та виконавчого органу акції не викуповуються. Протягом 2014 

року товариством акцiї не викуповувались. 

Державну реєстрацiю випуску акцiй, що підлягають викупу здійснило Територiальне управлiння Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi, дата реєстрацiї - 16.11.2010 р., 

номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - №668/10/1/10. 
 

ІІІ. Підпис. 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

2. Голова Правління –  

       генеральний директор ПрАТ «Фанплит»   _________________        Горбатюк Палладiй Миколайович 

 

                                            М.П.                                                                                            29.04.2015 

 


