
Повідомлення акціонерам про можливість 
реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії 

Шановні акціонери 
Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» 

(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А) 
Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» повідомляє, що позачерговими Загальними 
зборами акціонерів, які відбулись 09 жовтня 2018 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» 
шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.  
На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про можливість реалізації переважного права на 
придбання акцій додаткової емісії. 
Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, що 
планується до розміщення: 1 091 351 850 (один мільярд дев’яноста один мільйон триста п’ятдесят одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук 
простих іменних акцій в бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копійки кожна. 
Ціна розміщення (продажу) однієї акції : акції додаткової емісії ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» розміщуються (оплачуються) за ціною 0 (нуль) 
гривень 03 (три) копійки кожна. 
Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких прийнято рішення про емісію, правила 
визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право. 
Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій на дату прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» у процесі емісії товариством простих акцій.   
Всі акціонери ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» станом на 09.10.2018 мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до 
розміщення, у кількості пропорційній частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА», та 
можуть скористатися цим правом з 24 грудня 2018 року по 18 січня 2019 року включно.  
З метою реалізації переважного права, акціонер повинен: 
1. Подати за адресою місцезнаходження ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» письмову заяву про придбання акцій на ім’я Генерального директора ПрАТ 
«ДЕЗ № 20 ЦА» у термін з  24 грудня 2018 року по 18 січня 2019 року включно у робочі дні з 09:00 год. до 18:00 год за адресою:    м. Київ, 
пр-т Повітрофлотський, 94А, приймальня Генерального директора ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА». 
Пропорційна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, розраховується за формулою: 

, де 
А – кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, штук; 
В – кількість простих акцій, належна акціонеру станом на 09.10.2018 року, штук; 
1091351850- загальна кількість простих акцій, запропонованих до розміщення, штук; 
1008648150– загальна кількість простих акцій у статутному капіталі Товариства станом на 09.10.2018 року, штук. 
Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле число, то кількість акцій округлюється відповідно до математичних правил до 
цілого числа. 
У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім'я та по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), 
кількість цінних паперів, що ним придбаваються, та контактний номер телефону. 
У разі, якщо акціонер у вищезазначений строк не звернувся до ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» із заявою на придбання акцій, це означає, що такий 
акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. 
2. Після подання письмової заяви про придбання акцій, акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, перераховують 
кошти в національній валюті (гривні) на рахунок  № 26001000302002 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, отримувач ПрАТ «ДЕЗ № 20 
ЦА», ЄДРПОУ 01128498,  у сумі, що дорівнює вартості акцій, які вони придбавають, за ціною їх розміщення. Перераховані кошти 
приймаються ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» з 24 грудня 2018 року по 18 січня 2019 року включно. Фактом оплати за акції вважається лише 
зарахування в межах вказаного терміну на рахунок ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»  100% вартості акцій, заявлених до придбання. Особи, оплата від 
яких на рахунок ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»  надійшла з будь-яких причин з порушенням умов, термінів та розміру оплати не вважаються 
такими, що придбали акції, при цьому письмове зобов’язання ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»  про продаж відповідної кількості акцій таким 
акціонерам не надається, а сплачені кошти повертаються ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»  протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня 
затвердження уповноваженим органом ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»  результатів емісії акцій. 
Оплата за акції в іноземній валюті умовами розміщення не передбачається. 
Порядок видачі емітентом письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій: 
ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, які вони 
придбавають,  протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонерів відповідних коштів, під час реалізації ним переважного права, але 
не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, надсилає кожному акціонеру через засоби поштового зв’язку цінним листом з 
описом вкладення письмові зобов'язання за підписом Генерального директора про продаж відповідної кількості акцій, що розміщуються,  
разом із переліком документів, затвердженого Генеральним директором, для ідентифікації особи акціонера з метою укладення договорів 
купівлі-продажу акцій. 
Після реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій відбувається укладення договорів з першими власниками у 
процесі емісії акцій. 
З 21 січня 2019 року по 28 січня 2019 року включно, ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА» укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких 
акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання та перераховані кошти, відповідно до умов емісії 
акцій. 
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