Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова комiсiї з
припинення

Крайняк Рудольф

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

01.11.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ТЕРIХЕМ-ЛУЦЬК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, мiсто Луцьк, вулиця Рiвненська, будинок 76А
4. Код за ЄДРПОУ
25093118
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332)788170 (0332)788178
6. Електронна поштова адреса
lyudmyla.gorbach@ua.tervakoskifilm.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.11.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№ Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

terichem-lutsk.com
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням
вищого органу емітента або суду
№ з/п Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про
припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

31.10.2017

Одноосiбний акцiонер

Перетворення

Зміст інформації:
Рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ТЕРIХЕМ-ЛУЦЬК" (надалi – «Товариство») шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю прийнято 31.10.2017р.
одноосiбним акцiонером Товариства у вiдповiдностi до вимог статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» (Рiшення одноосiбного
акцiонера №6 вiд 31.10.2017р.). Зазначене рiшення акцiонера не мiстить обґрунтування причин його прийняття. Оскiльки, рiшення про
припинення Товариства прийнято одноосiбним акцiонером, якому належить 100% голосуючих акцiй Товариства, рiшення не мiстить
результатiв голосування iз зазначенням кiлькостi голосiв "за" та кiлькостi голосiв "проти".
Повне найменування юридичної особи (осiб) правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕРIХЕМ
ТЕРВАКОСКI». Розмiр статутного капiталу ТОВ «ТЕРIХЕМ ТЕРВАКОСКI» буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу Товариства, що
становить: 43 113 600,00 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕРIХЕМ ТЕРВАКОСКI» буде повним
правонаступником всього майна, прав та обов’язкiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОСЛОВАЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТЕРIХЕМ-ЛУЦЬК" стосовно всiх його кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються
сторонами.
Порядок та умови обмiну акцiй Товариства на частки юридичної особи – правонаступника: розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВ
«ТЕРIХЕМ ТЕРВАКОСКI» буде дорiвнювати (у грошовому та вiдсотковому вiдношеннi) розмiру його частки у статутному капiталi
Товариства. Акцiї Товариства конвертуються в частки ТОВ «ТЕРIХЕМ ТЕРВАКОСКI» та розподiляються серед його учасникiв (учасника).
Коефiцiєнт конвертацiї – 1.

