
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00274690 

3. Місцезнаходження 
02160, мiсто Київ, вулиця Фанерна, буд. 
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4. Міжміський код, телефон та факс (044) 559-13-58 (044) 559-12-11 

5. Електронна поштова адреса info@fanplit.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://fanplit.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про 

викуп власних акцій 

  

II. Текст повідомлення 

Рiшення про викуп власних акцiй прийнято Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 

26.04.2017 року, Протокол № 18. Дата початку викупу - 01.06.2017 року, дата закiнчення викупу - 

31.03.2018 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 акцiї в значному ступенi 

враховується рiвень прибутковостi Товариства та перспективнiсть розвитку галузi, в якiй здiйснює 

свою дiяльнiсть емiтент. Номiнальна вартiсть акцiй – 50,00 грн., щодо ринковiй вартостi акцiй 

прийнято рiшення про укладення договору з суб'єктом оцiночної дiяльностi. Прибуток за рiчною 

фiнансовою звiтнiстю за 2016 р. не нараховувався. Викупу пiдлягають 1000 шт. простих iменних 

акцiй бездокументарної форми випуску. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, що 

пiдлягають викупу, до статутного капiталу становить 0,726 %. Станом на дату викупу емiтентом 

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

бiльше вiдсотками акцiй. У членiв Наглядової ради та виконавчого органу акцiї не викуповуються. 

Протягом 2016 року товариством акцiї не викуповувались. 

Державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу здiйснило 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. 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Горбатюк Палладiй Миколайович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 



  М.П.  
27.04.2017 

(дата) 

 


