
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

(ПРАТ  «ОЗОМ») 
 
 

Шановні акціонери! 
 

Повідомляємо Вас, що відповідно до рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів  ПРАТ «ОЗОМ» (далі – Товариство) про 
збільшення статутного капіталу Товариства на 3 621 536 грн. 32 коп. (три мільйони шістсот двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять шість 
гривень 32 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків (протокол № 02/2018 від 16.11.2018 р.) встановлені наступні умови 
приватного розміщення акцій ПРАТ «ОЗОМ». 

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип: 362 153632 (триста шістдесят два мільйони сто п’ятдесят 
три тисячі шістсот тридцять дві) штук простих іменних акцій.  

Номінальна вартість акції: 0 гривень 01  (нуль гривень 01 коп.) копійка. 
Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити: 3 621 536,32 (три мільйони шістсот двадцять одна тисяча 

п'ятсот тридцять шість) гривень 32 копійки. 
Форма існування: бездокументарна.  
Порядок приватного розміщення акцій та їх оплати.  
Акції ПРАТ «ОЗОМ» розміщуються за ціною 0 гривень 01 копійка (нуль гривень 01  коп.), що дорівнює їх номінальної вартості. 

Ціна розміщення акцій не перевищує їх ринкову вартість та становить 01 копійка (нуль гривень 01 копійка), за акцію. Ринкова вартість 
простих іменних акцій ПРАТ «ОЗОМ» визначена на підставі Звіту з незалежної оцінки складеногоТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код за 
ЄДРПОУ: 34289017, місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 25,сертифікат ФДМУ №715/18 від 12 
вересня 2018 року на практичну оціночну діяльність), ринкова вартість 1 акції товариства становить 01 копійку за одну акцію, (ринкова 
вартість акцій товариства затверджена Наглядовою радою Товариства, Протокол № 9/11/18 від 09.11.2018). 

Приватне розміщення акцій ПРАТ «ОЗОМ» проводиться по робочих днях з 10.00 до 16.00 за адресою: :м. Одеса, Київське шосе, 
5. 

Приватне розміщення акцій ПРАТ «ОЗОМ» проводиться з 18.03.2019 року по 26.04.2019 року включно. Приватне розміщення 
акцій проводиться в два етапи: проведення першого етапу розміщення акцій –з 18.03.2019 р.по 22.03.2019 р. включно, строк проведення 
другого етапу розміщення акцій–з 25.03.2019 р. по 26.04.2019 р. включно. 

Переліком учасників розміщення, затвердженим Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ОЗОМ» є  акціонери Товариства станом 
на дату прийняття загальними зборами рішення про емісію акцій (16.11.2018 р.) 

У процесі приватного розміщення акцій кожному акціонеру – власнику простих акцій ПРАТ  «ОЗОМ» надається переважне 
право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством. Переважне право реалізують особи, що є акціонерами  - 
власниками простих акцій ПРАТ «ОЗОМ» станом на 16.11.2018 року (на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
шляхом приватного розміщення акцій). Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій ПРАТ  
«ОЗОМ» придбати розміщувані Товариством прості акції у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній 
кількості простих акцій ПРАТ «ОЗОМ» станом на 16.11.2018 року.  

У випадку, коли кількість акцій, що пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товариства, на дату прийняття рішення 
(16.11.2018 р.) про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, не дорівнює цілому числу, кількість акцій 
округлюється до цілого числа в меншу сторону, якщо дрібна частка менша за 0,5, або в більшу сторону, якщо дрібна частка дорівнює 
чи перевищує 0,5. 

Строк реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску  з 18.02.2019р. по 15.03.2019 р. включно. 
Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття 

загальними зборами рішення про невикористання такого права): 
1) Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій: 
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, в строк з 18.02.2019р. по 15.03.2019 р. включно (у робочі дні з 

понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 години), подають Товариству письмові заяви про придбання відповідної кількості акцій, 
пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення (16.11.2018р.) про збільшення статутного капіталу 
шляхом емісії додаткових акцій. Заява приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу розміщення 
акцій, а саме до 16:00 години 15.03.2019 р. включно.  

У заяві акціонера повинно бути зазначено його П.І.Б. (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних 
паперів, що ним придбаваються.  

У випадку, коли кількість акцій, що пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товариства, на дату прийняття рішення 
(16.11.2018 р.) про збільшення статутного капіталу шляхом емісії додаткових акцій, не дорівнює цілому числу, кількість акцій 
округлюється до цілого числа в меншу сторону, якщо дрібна частка менша за 0,5, або в більшу сторону, якщо дрібна частка дорівнює 
чи перевищує 0,5. 

2) Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням 
найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції: 
В строк з 18.02.2019 р. по 15.03.2019 р. включно (з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 години), акціонери, на підставі поданої 

Товариству письмової заяви про придбання відповідної кількості акцій, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату 
прийняття рішення (16.11.2018 р.) про збільшення статутного капіталу шляхом емісії додаткових акцій, перераховують кошти за ціною 
розміщення, що визначається Наглядовою радою Товариства, що ними придбаваються, у національній валюті України – гривні на 
поточний рахунок Товариства: п/р 26009300099830 Філія Одеське обласне  управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса, МФО  328845; 

п/р 26005054303024 АТ Приватбанк МФО 328704; 
п/р 26007962502570 ПАТ ПУМБ МФО 334851. Перераховані кошти приймаються товариством не пізніше банківського дня, що 

передує дню початку приватного розміщення акцій, а саме до 16:00 години 15.03.2019 р. включно. 
3) Строк та порядок видачі товариством письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій: 
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними 

придбаваються, Товариством видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати 
отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню першого етапу розміщення акцій. 

 
Перелік уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по-батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та 

визначення місця і порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій (у разі 



визначення таких осіб): Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол № 02/2018 від 16.11.2018 р.) 
визначено голову правління Косюгу Петра Никифоровича, уповноваженою особою акціонерного товариства, при здійсненні дій 
пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому такі повноваження: 

 проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято 
рішення про емісію; 

 проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 
 проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу 

акціонерним товариством належних їм акцій. 
Місцем здійснення дій є адреса проведення розміщення акцій.  
 
Голова правління         Косюга П.Н. 


