Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Дослiдноекспериментальний завод №20 цивiльної авiацiї»

2. Код за ЄДРПОУ

01128498

3. Місцезнаходження

03151, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 94А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 246-99-66 (044) 246-95-95

5. Електронна поштова адреса

avia20@avia20.com.ua

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

http://avia20.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (надалi Товариство), якi
вiдбулись 09.10.2018р., прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок
додаткових внескiв.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про розмiщення простих iменних
акцiй у кiлькостi 1 091351 850 (один мiльярд дев’яносто один мiльйон триста п’ятдесят одна
тисяча вiсiмсот п’ятдесят) штук на загальну номiнальну суму розмiщення 10 913 518 (десять
мiльйонiв дев’ятсот тринадцять тисяч п’ятсот вiсiмнадцять) гривень 50 копiйок, шляхом
приватного розмiщення серед акцiонерiв Товариства, якi є акцiонерами на дату прийняття
рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме станом на 09.10.2018р.
Привiлейованi акцiї не розмiщуються.
Порядок здiйснення такого розмiщення: всi акцiонери ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» станом на
09.10.2018 мають рiвне переважне право на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, у
кiлькостi пропорцiйнiй частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй
ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», та можуть скористатися цим правом з 24 грудня 2018 року по 18 сiчня
2019 року включно. Строк проведення першого етапу – з 21 сiчня 2019 року по 28 сiчня 2019
року включно. Строк проведення другого етапу - з 29 сiчня 2019 року по 04 лютого 2019 року
включно. Послуги андеррайтера не використовуються.
Статутний капiтал Товариства збiльшується на 10 913 518 (десять мiльйонiв дев’ятсот
тринадцять тисяч п’ятсот вiсiмнадцять) гривень 50 копiйок, номiнальна вартiсть однiєї простої
iменної акцiї 0(нуль) гривень 01 копiйка. Ринкова вартiсть акцiй ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" визначена
на пiдставi Звiту про незалежну оцiнку вартостi простих iменних акцiй ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"
станом 05.09.2018р., здiйсненої Суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «БЮРО «ВАШ
ЕКСПЕРТ+», затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №
05/09/18 вiд 05.09.2018р. та становить 0 (нуль) гривень 03 копiйки за одну просту iменну акцiю
ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА". Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
09.10.2018р. було визначено цiну розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї переважного права та
розмiщення акцiй у процесi емiсiї у розмiрi 0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну iменну акцiю ПрАТ
«ДЕЗ № 20 ЦА».
Збiльшення статутного капiталу може привести до змiни власника значного пакета акцiй
емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у
розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй. Перелiк власникiв пакетiв акцiй (5 вiдсоткiв i бiльше) iз
зазначенням вiдсотка та кiлькостi акцiй кожного власника до розмiщення акцiй додаткової емiсiї:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АСПЕКТ ФIНАНС" (код ЄДРПОУ
40935171) володiє 686986002 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 68,1096 % вiд
загальної кiлькостi акцiй Товариства.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова компанiя «Центр Фiнансових
Рiшень» (код ЄДРПОУ 35725063) володiє 94092345 штук простих iменних акцiй Товариства, що
складає 9,3286 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (код ЄДРПОУ
30115243) володiє 122604990 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 12.1554 % вiд
загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення –
108,1994548%.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в
обiгу, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення – 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
1) участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Пархомова Iрина В’ячеславiвна
(підпис
)

(ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)

