
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
 20.08.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 08/170  

 (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 № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Голова Правлiння       Косюга Петро Никифорович 

 (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 "Одеський завод оздоблювальних матерiалiв" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

65031, Одеська обл., м. Одеса, Київське шосе буд. 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00291411 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0487386930 0487386930 

6. Адреса електронної пошти 

00291411@sc-ua.com 

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. 

ДУ "АРIФРУ" 

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 
http://ozomua.com    

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або 

зменшення 

№ 

з/п 

Дата 

державної 

реєстрації 

змін до 

статуту 

Розмір 

статутного 

капіталу до 

зміни 

розміру 

статутного 

капіталу 

(тис. грн) 

Сума, на яку 

зменшується/ 

збільшується 

статутний 

капітал (тис. 

грн) 

Розмір 

статутного 

капіталу 

після 

зменшення/ 

збільшення 

(тис. грн) 

Спосіб 

зменшення/ 

збільшення 

статутного 

капіталу 

Кількість голосуючих 

акцій за результатом 

зменшення/збільшення 

статутного капіталу (шт.) 

Частка голосуючих акцій 

у загальній кількості 

акцій за результатом 

зменшення/збільшення 

статутного капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 03.06.2019 2078463.68 3621536.32 5700000.00 

Розмiр 

статутного 

капiталу 

збiльшений за 

рахунок 

додаткових 

внескiв шляхом 

приватного 

розмiщення 

простих iменних 

акцiй ПРАТ 

"ОЗОМ"; 

548748630 96.2716 

Зміст інформації: 

Дата отримання емiтентом iнформацiї про кiлькiсть голосуючих акцiй вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 19.08.2019 р.; 

Дата державної реєстрацiї змiн до статуту, пов'язаних збiльшенням статутного капiталу - 03.06.2019 року ; 

Дата прийняття рiшення збiльшення статутного капiталу - 16 листопада 2018 року; 

Назва уповноваженого органу емiтента, що прийняв рiшення збiльшення статутного капiталу - загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ОЗОМ"; 

Причини, якi обумовили прийняття такого рiшення - необхiднiсть у залученнi додаткових коштiв для направлення їх на придбання основних 

засобiв Товариства.  

Спосiб збiльшення статутного капiталу - розмiр статутного капiталу збiльшений за рахунок додаткових внескiв шляхом приватного 

розмiщення простих iменних акцiй ПРАТ "ОЗОМ"; 



№ 

з/п 

Дата 

державної 

реєстрації 

змін до 

статуту 

Розмір 

статутного 

капіталу до 

зміни 

розміру 

статутного 

капіталу 

(тис. грн) 

Сума, на яку 

зменшується/ 

збільшується 

статутний 

капітал (тис. 

грн) 

Розмір 

статутного 

капіталу 

після 

зменшення/ 

збільшення 

(тис. грн) 

Спосіб 

зменшення/ 

збільшення 

статутного 

капіталу 

Кількість голосуючих 

акцій за результатом 

зменшення/збільшення 

статутного капіталу (шт.) 

Частка голосуючих акцій 

у загальній кількості 

акцій за результатом 

зменшення/збільшення 

статутного капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

На дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу його розмiр становив -2 078 463,68 (два мiльйони сiмдесят вiсiм тисяч 

чотириста шiстдесят три) гривнi 68 копiйок; 

Розмiр статутного капiталу пiсля збiльшення - 5 700 000, 00 (п'ять мiльйонiв сiмсот тисяч) гривень 00 копiйок; 

Сума, на яку збiльшився статутний капiтал - 3 621 536,32 (три мiльйони шiстсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять шiсть) гривень 32 

копiйки; 

Частка (у вiдсотках), на яку збiльшився статутний капiтал - 174, 24%; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках) станом на дату отримання емiтентом iнформацiї про кiлькiсть 

голосуючих акцiй вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 548 748 630 штук, що становить 96,2717 %. 

 


