Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

64/137
(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)
Генеральний директор

Пархомова Iрина В’ячеславiвна

(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 «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03151, Київська обл., м. Київ, Повiтрофлотський пр-т 94А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01128498
5. Міжміський код та телефон, факс
+380442469966 +380442469966
6. Адреса електронної пошти
avia20@avia20.com.ua
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://avia20.com.ua/dokumenty.html

19.04.2019

(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

1

2

3

4

5

6

7

8

21000

Шляхом
розмiщення
додаткових
акцiй iснуючої
номiнальної
вартостi.

2100000000

95.4196

1

06.03.2019

10086.4815

10913.5185

Частка голосуючих акцій у
Кількість голосуючих
загальній кількості акцій
акцій за результатом
за результатом
зменшення/збільшення
зменшення/збільшення
статутного капіталу (шт.)
статутного капіталу (у
відсотках)

Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї про кiлькiсть голосуючих акцiй вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 18.04.2019 року.
Дата державної реєстрацiї змiн до статуту, пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу - 06.03.2019 року.
Дата прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу та назва уповноваженого органу емiтента, що його прийняв, а також причини, якi
обумовили прийняття такого рiшення, спосiб збiльшення статутного капiталу - позачерговими Загальними зборами ПрАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»,
оформленого Протоколом №23 вiд 09.10.2018 року було прийнято рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) Приватного
акцiонерного товариства «Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї» . Шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi. З метою пiдвищення пiдприємницької активностi Товариства.
Вiдомостi про розмiр статутного капiталу на дату прийняття рiшення про його збiльшення, розмiр статутного капiталу пiсля збiльшення : на
дату прийняття рiшення - 10 086 481,5 грн., пiсля збiльшення - 21 000 000 грн.;
Сума, на яку збiльшився статутний капiтал, та частка (у вiдсотках), на яку збiльшився статутний капiтал - 10 913 518,5 грн. (на 108,2%);
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 - 2003813460 штук (95,4196 %).

