
       
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,   що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу. 
 

      Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів: 28.12.2012 року позачерговими 
Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Київмедпрепарат” (надалі – 
Товариство ) (протокол № 30 від 28.12.2012р.) прийнято рішення про розміщення простих іменних 
акцій Товариства на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.    

       Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: прості іменні акції у кількості 3 
600 000 (три мільйони шістсот) штук, номінальною вартістю 25,00 грн. (двадцять п’ять  гривень 00 
копійок) на загальну суму 90 000 000 (дев’яносто  мільйонів ) гривень 00 копійок, шляхом 
приватного розміщення, самостійно. Порядок здійснення розміщення акцій відповідно до умов 
розміщення, затверджених Рішенням про приватне розміщення, та відповідно до проспекту емісії. 

       Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні, бездокументарної 
форми існування.  

       Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій складає 90 000 000 
(дев’яносто  мільйонів) гривень 00 копійок.  
       Номінальна вартість однієї акції – 25,00 грн. (двадцять п’ять  гривень 00 копійок). 
Ціна розміщення – 25,00 грн. (двадцять п’ять  гривень 00 копійок) за одну акцію. 
        Ціна розміщення дорівнює ринковій  вартості акцій та визначена згідно інформації щодо 
біржевого курсу акцій, наданої  ПАТ «Українська фондова біржа».  Відповідно до вимог чинного 
законодавства України  на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 62  від 
08.11.2012р.) з метою визначення ціни розміщення та/або придбання акцій у акціонерів 
затверджена  ринкова вартість  однієї простої іменної акції  Товариства  в сумі  25,00 гривень.  
       Осіб, які володіють 10 і більше відсотками акцій, на дату прийняття рішення про розміщення 
акцій,  немає.  До закінчення розміщення Товариство не володітиме інформацією щодо зміни 
власників значних пакетів акцій. 
 
       Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру 
статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення, складає 44,98%. 
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного 
капіталу Товариства на дату прийняття рішення, складає 100%. 
Розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, буде здійснено 
виключно серед акціонерів Товариства. Участь інших інвесторів умовами розміщення не 
передбачена. 
 
       Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: акції, що 
розміщуються, надають їх власникам право брати участь в управлінні Товариством, особисто або 
через своїх представників, шляхом участі у Загальних зборах; право брати участь у розподілі 
прибутку та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів, право 
отримувати інформацію про діяльність Товариства та інші права власника простих іменних акцій, 
що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України. 
 
      Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами в 
національній валюті України - гривні.  
 
      Мета розміщення акцій:  поповнення обігових коштів Товариства,  забезпечення фінансової бази для 
вчасного завершення інвестиційної програми, спрямованої на сертифікацію підприємства у відповідності до 
вимог GMP.  
 
      Прізвище, імя та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про 
розміщення цінних паперів: рішення про розміщення цінних паперів прийнято позачерговими 
Загальними зборами акціонерів Товариства, на яких зареєструвалося 14 (чотирнадцять) акціонерів 
(їх представників), що володіють у сукупності  6 318 756 (шість мільйонів триста вісімнадцять 
тисяч сімсот п’ятдесят шість) простими іменними акціями, що складає 78,9450% від загальної 
кількості голосуючих акцій Товариства.    



       Придбання акцій, що розміщуються, можливе всіма акціонерами Товариства. Інформацією 
щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери Товариства, не володіємо.  
 
         Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається. 
 
         Інша суттєва інформація: Переважне право на придбання акцій має акціонер Товариства, 
який є таким на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 
шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 28.12.2012р.  
          Умовами приватного розміщення акцій, що додатково випускаються, не передбачено 
отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого 
переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення. Неподання акціонером 
письмової заяви про придбання акцій додаткової емісії у строки, встановлені позачерговими 
Загальними зборами для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, 
вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій. 
           Акціонер має переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються, в 
кількості, пропорційній частці належних йому акцій у загальній кількості акцій на дату прийняття 
рішення про приватне розміщення акцій.        
           В разі відмови Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в реєстрації 
звіту про результати закритого розміщення акцій, Товариство не пізніше тридцяти календарних 
днів з дати отримання письмового Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про приватне 
розміщення акцій, повертає акціонерам кошти, внесені в ході розміщення акцій, шляхом 
перерахування на банківський рахунок, що вказаний в Договорі купівлі-продажу акцій.  
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