
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 

I. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "Транс-Оболонь" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475216 

3. Місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, буд. 11 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)413-95-07, (044)413-95-93 

5. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://trans-obolon.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, 

перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 

II. Текст повідомлення  

22 листопада 2018 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

"Транс-Оболонь" було прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення 

Приватного акціонерного товариства "Транс-Оболонь" у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Транс-Оболонь", яке буде повним правонаступником всіх прав та обов’язків 

Приватного акціонерного товариства "Транс-Оболонь". 

Метою припинення Приватного акціонерного товариства "Транс-Оболонь" шляхом його 

перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Оболонь" є мінімізація витрат 

Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як акціонерне 

товариство. Зміна органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на 

послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства i 

сумарна вартість яких досягає значних розмірів. 

За рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в 

товариство з обмеженою відповідальністю голосували "за" 5021517 голосів, що складає 99,97 % 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій, "проти" - 1267 голосів, що складає 0,03 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 

у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій  "утримались" – 0 голосів.  Розмір 

статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВ "Транс-Оболонь" дорівнюватиме розміру 

статутного капіталу Товариства і становитиме 1 441 282,00 грн. Активи та зобов'язання 

Товариства передаються до правонаступника у повному обсязі згідно з передавальним актом. 

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства - правонаступника: акції 

Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та 

розподіляються серед його учасників. При перетворенні Товариства всі акціонери ( їх 

правонаступники), акції яких не будуть викуплені, стають засновниками (учасниками) товариства 

- правонаступника. Розподіл часток створюваного ТОВ "Транс-Оболонь" відбувається із 

збереженням співвідношення номінальної вартості акцій, що було між акціонерами у статутному 

капіталі Товариства. Розмір частки учасника в ТОВ "Транс-Оболонь" дорівнює розміру загальної 

номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення. 

Розмір частки учасника (у відсотках) в статутному капіталі створюваного ТОВ "Транс-Оболонь" 

дорівнює розміру його частки у відсотках в статутному капіталі Товариства до перетворення. 

III. Підпис  

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

Директор     Сависько С.В. 

22.11.2018 р. 
 


