Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Косковецька Євгена Станiславiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.06.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 120
4. Код за ЄДРПОУ
00213440
5. Міжміський код та телефон, факс
(0382) 78-84-94 (0382) 74-67-36
6. Електронна поштова адреса
urist.uea@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.06.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 115 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

19.06.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.uea.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.06.2018
(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

15.06.2018

Загальнi збори ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"

Перетворення

Зміст інформації:
15.06.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (Протокол № 25 вiд 15.06.2018р.), з метою мiнiмiзацiї витрат
товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне товариство, було прийняте рiшення про
припинення Публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (код за ЄДРПОУ 00213440, мiсцезнаходження: 29000, мiсто
Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, статутний капiтал 4 495 020 гривень), шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", мiсцезнаходження 29000, мiсто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, статутний капiтал 4 495
020 гривень, з результатом голосування "за" - 17 440 678 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 97 % вiд числа голосiв (голосуючих акцiй),
якi брали участь у загальних зборах, "проти"- 0 голосiв (голосуючих акцiй), "утримався" - 0 голосiв (голосуючих акцiй).
З моменту державної реєстрацiї у встановленому порядку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створене
внаслiдок перетворення Публiчного акцiонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», є правонаступником всiх прав та обов’язкiв
Публiчного акцiонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» стосовно всiх його кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi
оспорюються сторонами.
Акцiї ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» конвертуються в частки у статутному капiталi ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та розподiляються серед
його учасникiв. Розподiл часток серед його учасникiв вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй (вiдсоткової частки вiд
статутного капiталу ), що були у акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Коефiцiєнт конвертацiї акцiй дорiвнює 1 (одиницi).
У зв’язку з тим, що акцiї iснують у бездокументарнiй формi, процедура обмiну полягає у переоформленнi установчих документiв та
вiдображеннi у статутi ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», як правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», перелiку учасникiв ТОВ
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», який повинен вiдповiдати перелiку акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та часток учасникiв, розмiр яких у
вартiсному та вiдсотковому вираженнi кожного учасника ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» буде дорiвнювати вартостi належних акцiонеру акцiй
та вiдсотку у статутному капiталi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
Склад учасникiв ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», розмiр часток в гривнях у статутному капiталi, якими кожен iз них володiтиме,
вiдповiдатиме складу акцiонерiв та номiнальнiй вартостi належних їм акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв складеного для проведення
Загальних зборiв акцiонерiв, що мають затвердити передавальний акт, та повинен бути зазначений в установчих документах
ТОВ«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

