
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 

Загальні відомості 
 

 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт». 
 Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство. 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131328. 
 Місцезнаходження емітента: м. Київ, провулок Електриків, 15 
 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 207 83 90, 425 84 50 
      Електронна поштова адреса емітента:  ker@ker.іn.ua  
 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www. ker.іn.ua 
 Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення „Про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів”: 

відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 
відсотків статутного капіталу.  

 
Текст повідомлення 

 
      29.10.2012 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 
товариства „Київенергоремонт” (надалі – Товариство ) ( протокол № 2 від 29.10.2012 р. ) 
прийнято рішення про розміщення акцій Товариства на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу. 

 
Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб розміщення: прості іменні акції у кількості            

2 522 176 (двох мільйонів п’ятсот двадцяти двох тисяч сто сімдесяти шести) штук, номінальною 
вартістю 0,50 (нуль гривень п’ятдесят копійок) на суму 1 261 088 (один мільйон двісті 
шістдесят одну тисячу вісімдесят вісім) гривень 00 копійок,  шляхом приватного розміщення. 

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

Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій складає              
1 261 088 (один мільйон двісті шістдесят одну тисячу вісімдесят вісім) гривень 00 копійок. 

Номінальна вартість однієї акції – 0,50 грн. (нуль гривень п’ятдесят копійок). 
      Ціна розміщення – 6,24 грн. (шість гривень двадцять чотири копійки) за акцію. 
      Відповідно до вимог чинного законодавства України незалежним оцінювачем,              
ТОВ „Оцінювальна компанія „ДК- Експерт” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 
№9231/09 від 30.12.2009 р.), проведена незалежна експертна оцінка простих іменних акцій ПАТ 
„Київенергоремонт” і розрахунок їх ринкової вартості з метою визначення ціни розміщення та 
/або придбання акцій у акціонерів. 
      Згідно із Звітом про незалежну оцінку ринкової вартості пакету простих іменних акцій в 
кількості 477 824 шт., що складає 100% статутного капіталу ПАТ „Київенергоремонт”  від            
05 вересня 2012 року, ринкова вартість однієї простої іменної акції ПАТ „Київенергоремонт” 
становить 6,24 (шість) гривень 24 коп. 
      Рішенням Наглядової ради Протокол №25 від 24.09.2012 затверджена ринкова вартість 
однієї простої іменної акції в розмірі 6,24 (шість) гривень 24 коп. 

Особи, які володіють 10 і більше відсотками акцій, до розміщення акцій: 
1. ПАТ „Київенерго”, код ЄДРПОУ 00131305, володіє 60098 шт. акцій, що складає 12,5774 %           
в Статутному капіталі Товариства. 
2. ТОВ „Ресет”, код ЄДРПОУ 35250986, володіє 272953 шт. акцій, що складає 57,1242%               
в Статутному капіталі Товариства. 

Розміщення акцій додаткового випуску може призвести до збільшення частки у статутному 
капіталі Товариства акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій. 

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 527,85%. 

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 
передбачено. 
      Акції, що розміщуються, надають їх власникам право брати участь в управлінні 
Товариством, особисто або через своїх представників, шляхом участі у Загальних зборів; право 
брати участь у розподілі прибутку та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до 
рішення Загальних зборів, право отримувати інформацію про діяльність Товариством та інші 
права, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України. 

 Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті. 
      Метою розміщення акцій є залучення коштів для оновлення, модернізації, капітального 
ремонту та реконструкції об’єктів нерухомості, що знаходяться у власності Товариства. 
      Орган, що прийняв рішення про розміщення акцій Товариства – позачергові Загальні збори 
акціонерів Товариства, на яких зареєструвалося 11 (одинадцять) акціонерів (їх представники), 
що володіють у сукупності 399 215 (триста дев’яносто дев’ять тисяч двісті п’ятнадцять) 
простими іменними акціями, що складає 83,54855% від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 
      Інформацією щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери Товариства, не 
володіємо.  

 Прізвище, імя та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про 
розміщення цінних паперів: рішення про розміщення цінних паперів прийнято позачерговими 
Загальними зборами акціонерами Товариства. 

      Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається. 
Інша суттєва інформація: умовами закритого (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. 

У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення, з 24 грудня 2012 року по 21 січня 2013 року, кожен акціонер 
Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій у кількості, 
що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 6 
(шість) гривень 24 коп., подає заяву до Товариства.   

Заяви акціонерів в межах реалізації свого переважного права приймаються Товариством       
з 24  грудня 2012 року по 21 січня 2013 року включно (крім вихідних), з 08.00 до 17.00 за 
київським часом (перерва на обід з 12:00 до 12:45) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
пров. Електриків, буд. 15, другий поверх, каб. 10, телефон: (044) 207-83-04, контактні особи: 
Бабак Сергій Богданович та Сизоненко Світлана Віталіївна. 

Розміщення акцій проводиться в два етапи. 
Дата початку першого етапу розміщення : 22 січня 2013 року. 
Дата закінчення першого етапу розміщення: 12 лютого 2013 року. 
Дата початку другого етапу розміщення: 13 лютого 2013 року. 
Дата закінчення другого етапу розміщення: 19 лютого 2012 року. 
 

 
 


