
                                                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) 
 
№ 030919-2 
 (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) 

 
 
 



 

 

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 
суду 

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення 
1 2 3 4 
1 02.09.2019 Загальні збори акціонерів Товариства Перетворення 

Зміст інформації 
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 02.09.2019р. 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента: Загальні збори акціонерів Товариства  

Причини рішення про припинення емітента: Керівництво Товариства провело економічний аналіз витрат на утримання організаційно-правової форми Товариства в якості приватного 
акціонерного товариства та прийшло до висновку, що на цей час така організаційно-правова форма, як акціонерне товариства, є найбільше витратною ніж інші організаційно-правові 
форми передбачені чинним законодавством, у зв'язку з чим на погляд керівництва Товариства буде економічно доцільно змінити організаційно-правову форму Товариства на товариство з 
обмеженою відповідальністю. 

Способ припинення: припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) шляхом перетворення у товариство з обмеженою 
відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙ-АВТО". 

Дата проведення загальних зборів: 02.09.2019р. 

Результати голосування: "ЗА"  -  385000  голосів, що складає  100,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
"ПРОТИ"  -  0  голосів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАВСЯ"  -   0  
голосів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 

повне найменування юридичної особи - правонаступника : попереднє найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙ-АВТО" 

порядок розподілу активів та зобов'язань: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙ-АВТО", Товариство-Правонаступник, стає повним правонаступником всіх 
активів,  пасивів, зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО"  згідно передавального акту. 

розмір статутного капіталу правонаступника : дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО", що перетворюється, 

 Додаток 12 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III) 



зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. 

інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичної осіби - правонаступника:   

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки  Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює 
одиниці;  

- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день 
затвердження установчих документів створюваного Товариства - Правонаступника;  

- розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, 
що перетворюється;  

- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено; - отримання 
документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується. 

 

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає. 
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