
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Голова комiсiї з 
припинення        Прокоф'єв Тарас Сергiйович 

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

  М.П.  
22.08.2016 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Альмiнський камiнь" 
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

49000, мiсто Днiпро, 8 Березня, 1А 
4. Код за ЄДРПОУ 

31549731 
5. Міжміський код та телефон, факс 

(0562)31-37-51 31-37-51 
6. Електронна поштова адреса 

kirichenko@std.dp.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 22.08.16 р. 
2. Повідомлення опубліковано у*   

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



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 22.08.2016 Загальнi збори Перетворення 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство «Альмiнський камiнь» повiдомляє, що 22.08.2016р. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №10) 
прийнято рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Альмiнський камiнь» шляхом перетворення. Рiшення прийнято з 
метою скорочення витрат на обслуговування такої органiзацiйно-правової форми, як акцiонерне товариство (зменшення фiнансового та 
законодавчого навантаження), i обрання спрощеної системи управлiння товариством, якою є органiзацiйно-правова форма – товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю. 
Результати голосування по питанню «Прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Альмiнський камiнь» шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю»: "ЗА"- 7 014 749 голоси, що у сукупностi складає 100,00 % голосiв акцiонерiв – 
власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах; «ПРОТИ» - нуль. 
Приватне акцiонерне товариство «Альмiнський камiнь» припиняється шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Альмiнський камiнь». 
При перетвореннi ПрАТ «Альмiнський камiнь всi його майновi права, грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до 
його правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Альмiнський камiнь». 
Розмiр статутного капiталу Товариства, що створюється: 70 147 500,00 (сiмдесят мiльйонiв сто сорок сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок) грн. 
Обмiн акцiй АТ на частки ТОВ здiйснюється таким чином, що розмiр статутного капiталу новоствореного ТОВ «Альмiнський камiнь» буде 
дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «Альмiнський камiнь» на дату прийняття рiшення про припинення Товариства у зв'язку з 
перетворенням та складе 70 147 500,00 (сiмдесят мiльйонiв сто сорок сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок) грн. 
Акцiї ПрАТ «Альмiнський камiнь» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефiцiєнтом конвертацiї 1:1. 
Розподiл часток Товариства правонаступника вiдбувається iз збереженням спiввiдношеннi кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у 
статутному капiталi ПрАТ «Альмiнський камiнь»; 
Загальна номiнальна вартiсть акцiй, що належать акцiонеру та вiдсоток у статутному капiталi ПрАТ «Альмiнський камiнь» буде дорiвнювати 
номiнальнiй вартостi частки учасника та вiдсотку у статутному капiталi Товариства - правонаступника. 
 
 


