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.

_________Директор_________

_________________

Корінна К.Є.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М. П.

19 листопада 2015 року
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "АВМ ІНВЕСТ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 34936785
4. Місцезнаходження 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 220 15 70, (044) 220 15 69
6. Електронна поштова адреса n.kovalenko@istilgroup.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

17.11.2015
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

"Відомості НКЦПФР" № 220 (2224)
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

19.11.2015
(дата)

3. Повідомлення розміщено на http://www.istilgroup.com/ в мережі Інтернет
сторінці
(адреса сторінки)

19.11.2015
(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

16.11.2015року

Акціонер

Перетворення

Зміст інформації:
16 листопада 2015 року акцiонером ПАТ "АВМ IНВЕСТ ГРУП" прийнято рiшення про припинення
Приватного акцiонерного товариства "АВМ IНВЕСТ ГРУП" шляхом перетворення у Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "АВМ IНВЕСТ ГРУП". Рiшення прийнято з метою мiнiмiзацiї витрат на
обслуговування товариства та спрощення ведення господарської дiяльностi.
Повне найменування товариства-правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВМ
IНВЕСТ ГРУП".
Порядок розподiлу активiв та зобов'язань: всi активи та зобов'язання, права та обов'язки передаються
товариству-правонаступнику ТОВ "АВМ IНВЕСТ ГРУП".
Розмiр статутного капiталу товариства-правонаступника ТОВ "АВМ IНВЕСТ ГРУП" становитиме 1 231
250 (один мiльйон двiстi тридцять одна тисяча двiстi п’ятдесят) гривень 00 копiйок.
Порядок та умови обмiну акцiй ПАТ «АВМ IНВЕСТ ГРУП», яке припиняється на частки товаристваправонаступника ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП»:
Акцiонер в обмiн на акцiї ПАТ «АВМ IНВЕСТ ГРУП» отримує письмове зобов’язання про видачу
частки у статутному капiталi товариства-правонаступника ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП». Обмiн акцiй на
письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної частки у статутному капiталi товариства-правонаступника
ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП», яке створюється шляхом перетворення ПАТ «АВМ IНВЕСТ ГРУП»
здiйснюється протягом 30 календарних днiв пiсля дати прийняття акцiонером рiшення про припинення ПАТ
«АВМ IНВЕСТ ГРУП» шляхом перетворення.
Для обмiну акцiй ПАТ «АВМ IНВЕСТ ГРУП» на письмовi зобов’язання про видачу частки у
статутному капiталi товариства-правонаступника ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП», акцiонер подає письмову
заяву на iм’я Голови комiсiї з припинення в вищезазначенi строки за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шота
Руставелi, буд. 19. На пiдставi вiдповiдної заяви акцiонера, акцiонеру, у вищезазначений строк, виписується
письмове зобов’язання про видачу йому вiдповiдної частки у статутному капiталi товаристваправонаступника ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП». У випадку неподання акцiонером заяви, Голова комiсiї з
припинення у зазначений строк, оформлює акцiонеру письмове зобов'язання про видачу частки у статутному
капiталi товариства-правноступника ТОВ "АВМ IНВЕСТ ГРУП".
Обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП» шляхом
видачi документа (Свiдоцтва), яке пiдтверджує право власностi на частку в статутному капiталi ТОВ «АВМ
IНВЕСТ ГРУП» буде здiйснений з дати державної реєстрацiї ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП» за адресою: 01023,
м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 19. Термiн обмiну не обмежений.
Коефiцiент конвертацiї акцiй ПАТ "АВМ IНВЕСТ ГРУП" у частки ТОВ "АВМ IНВЕСТ ГРУП" складає
1:0,1 (одна акцiя дорiвнює 0,1 частцi). Номiнальна вартiсть однiєї частки складатиме 12 312, 50 гривень
(дванадцять тисяч триста дванадцять гривень п'ятдесят копiйок).
Розмiр Статутного капiталу ТОВ «АВМ IНВЕСТ ГРУП» дорiвнюватиме статутному капiталу ПАТ
«АВМ IНВЕСТ ГРУП» та буде становити 1 231 250, 00 грн. (один мiльйон двiстi тридцять одна тисяча двiстi
п’ятдесят гривень 00 копiйок).

