
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383834

65013  м.Одеса Миколаївський шлях, буд.197

Публiчне акцiонерне товариство

Голова комiсiї з припинення
Кулик Сергiй Федорович

03.05.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса harchorem@emitent.net.ua

7284083 7280892

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

83 Вiдомостi НКЦПФР

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

04.05.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

oprm.informs.net.ua 04.05.2017

Дата(адреса сторінки)

03.05.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.
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Складено на 30.04.2017



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

Додаток 13 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

  1 30.04.2017 Загальні збори акціонерів Перетворення

Дата прийняття рішення про припинення емітента: 30.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента: Загальні збори акціонерів.
Причини рішення про припинення емітента: Керівництво Товариства провело економічний аналіз витрат на утримання організаційно-правової форми Товариства в якості акціонерного товариства та прийшло до висновку,
що на цей час така організаційно-правова форма, як акціонерне товариства, є найбільше витратною ніж інші організаційно-правові форми передбачені чинним законодавством, у зв'язку з чим на погляд керівництва
Товариства буде економічно доцільно змінити організаційно-правову форму Товариства на товариство з додатковою відповідальністю.
Способ припинення: припинення шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2017р.
Результати голосування: "за" -  12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" (код ЄДРПОУ: 00383834, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу 916700,00 грн.)
шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", код ЄДРПОУ: 00383834, що буде  розташоване за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197,
розмір статутного капіталу Товариства - Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", на дату його створення має дорівнювати
розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ ", Товариство-Правонаступник, стає повним правонаступником всіх активів,  пасивів, зобов'язань  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА " ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ " згідно передавального акту.
Здійснити обмін пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам згідно з реєстром акціонерів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного
Товариства-Правонаступника. 
Порядок і коефіцієнти конвертації акцій: акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки
дорівнює одиниці. Конвертація здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих
документів створюваного Товариства - Правонаступника. Розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному
капіталі Товариства, що перетворюється. Суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено. Отримання документів,
що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується.  Обмін здійснювати за місцезнаходженням Товариства.

Код за ЄДРПОУ 00383834 ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ"

Складено на 30.04.2017


	dodatok15
	dodatok11

