Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(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).

Директор фінансовий



Стецюк О.А.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Публічне акціонерне товариство "Київмедпрепарат" 
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	01032 м.Київ, Саксаганського, 139
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00480862
5. Міжміський код та телефон, факс
	044 490-75-19, 044 490-75-19
6. Адреса електронної пошти
	oksana.semenenko@arterium.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
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.kievmedpreparat.com/shareholders/information.html
16.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

Зміст інформації:
16.04.2019р. річними Загальними зборами ПАТ "Київмедпрепарат" (надалі- Товариство)  (Протокол № 41 від 16.04.2019р.)  було прийнято рішення у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України "Про акціонерні товариства" та у зв'язку зі  зміною типу  та найменування Товариства внести  зміни до Статуту Товариства, викласти  Статут  в новій редакції та затвердити Статут  в новій редакції.  Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності  з дати  реєстрації Статуту.
Зміни прав акціонерів стосуються простих іменних акцій, та пов'язані  зі зміною типу Товариства з публічного на приватне.
Права акціонерів - власників простих іменних акцій після внесення змін до Статуту:
- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;   
- отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; 
-  розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- користуватися переважним правом  при додатковій емісії акцій, придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
  - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу; 
2) надання згоди на вчинення  Товариством  значних правочинів;
3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
4) зміну розміру статутного капіталу. 
5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
  - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом  та чинним законодавством
  - мати інші права, передбачені чинним законодавством.
 


