
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

03.09.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 
№ 030919-1 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Голова комiсiї з 
припинення 

(реорганiзацiї) 
      

Яцик Андрiй Андрiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  68300 Одеська область м.Кiлiя буд.118 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03114974 

5. Міжміський код та телефон, факс  04843 4-00-08 04843 4-00-08 

6. Адреса електронної пошти alex-z777@ukr.net 

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. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  dunay-avto.informs.net.ua 03.09.2019 

 (адреса сторінки) 
  

(дата) 

 
 
 



 

 

 

2. Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів 

Зміст інформації 
Дата прийняття рішення про внесення змін до статуту: 02.09.2019р. 
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін 
до статуту: Загальні збори акціонерів 
Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності): набирають чинності для третіх осіб 
з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення 
органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. 
Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни: акції прості іменні 
Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: 61 особа. 
Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів:  
-зміни виключають із статуту - Акціонери, власники простих акцій Товариства, мають 
переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником 
до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, 
пропорційно кількості простих акцій, що належать кожному з них. ; 
- зміни передбачають, що акціонер Товариства, частка якого у статутному капіталі 
Товариства становить менше 50 відсотків, може відчужувати акції Товариства у будь-який 
час без згоди інших акціонерів. Акціонер Товариства, частка якого у статутному капіталі 
Товариства становить 50 або більше відсотків, може відчужувати акції  товариства за 
згодою інших акціонерів. 
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, 
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає. 
 

Додаток 13 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів (пункти 16 - 18 глави 1 розділу III) 
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