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Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права
на придбання акцій додаткової емісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00240052, місцезнаходження: 84105, Донецька обл., місто Слов’янськ, вулиця Солоділова, будинок 1, повідомляє, що річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 5 квітня 2019 року, прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (Протокол №9 від 05.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів Товариства).
На виконання вимог частини 2 статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство повідомляє акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства.
У зв’язку з цим наводимо наступну інформацію:
Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 70 000 (сімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна. Привілейовані акції не розміщуються.
Ціна розміщення: 100,00 грн. (сто гривень 00 копійки) за одну просту іменну акцію Товариства.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:. кількість акцій, які акціонер бажає придбати при реалізації ним свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, повинна бути в межах квоти, що визначається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості простих акцій у власності акціонера станом на дату прийняття рішення про емісію (05.04.2019р.) до загальної кількості простих акцій Товариства.  Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона округлюється до цілого числа у сторону зменшення.
Строк і порядок реалізації переважного права:
Кожному акціонеру Товариства, що є власником простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій – 5 квітня 2019 року, надається переважне право на придбання простих акцій Товариства додаткової емісії пропорційно частці належних йому станом на 5 квітня 2019 року простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 15 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року включно, подають на ім’я Генерального директора Товариства письмову заяву про придбання акцій.
В заяві акціонера про придбання акцій повинно бути зазначено:
	найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи);
кількість акцій, що ним придбаваються.
Заява засвідчується особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою (за наявності) і підписом уповноваженої особи – юридичної особи, та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.
Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 15 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року включно з 09:00 години до 15:00 години за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Солоділова, буд. 1, будівля заводоуправління, 2 поверх, каб. №12. 
Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в зазначеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.
У разі, якщо протягом встановленого строку (з 15 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року включно) акціонер не подав заяву на придбання акцій, що розміщуються, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 15 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року включно перераховує Товариству грошові кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.
Повна оплата вартості акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривнях) шляхом безготівкових розрахунків. 
Реквізити для перерахування коштів акціонерами в оплату за акції: Одержувач – ПрАТ «БЕТОНМАШ», код ЄДРПОУ 00240052, рахунок № 26006228243001 у АТ «Таскомбанк», МФО банку 339500, призначення платежу – «Оплата за акції ПрАТ «БЕТОНМАШ» додаткового випуску. Без ПДВ».
Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на відповідний рахунок Товариства, але не раніше 15 липня 2019 року та не пізніше 02 серпня 2019 року включно.
У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з дати закінчення другого етапу розміщення акцій (28.08.2019р.).
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, зазначеними в цьому повідомленні, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дати закінчення другого етапу розміщення акцій.
У разі, якщо протягом встановленого строку реалізації переважного права на придбання акцій, акціонер подав заяву про придбання акцій, що розміщуються, але не здійснив оплату вартості цих акцій в строки та в порядку, зазначеними в цьому повідомленні, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, Товариство видає письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу розміщення акцій.
Протягом першого етапу розміщення акцій – з 05 серпня 2019 року по 23 серпня 2019 року включно у робочі дні з 09:00 години до 15:00 години укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви про придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов емісії акцій, наведеними в цьому повідомленні. Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Солоділова,  буд. 1, будівля заводоуправління, 2 поверх, каб. №12. 
Неявка акціонера (або його представника) для укладання договору купівлі-продажу акцій за адресою їх укладання протягом першого етапу розміщення акцій є відмовою акціонера від укладання договору купівлі-продажу акцій. У разі надходження коштів від акціонера та наступної неявки для укладання договору купівлі-продажу, зазначені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дати закінчення другого етапу розміщення акцій.
Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером відповідно до чинного законодавства України, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером чи його уповноваженим представником (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера), скріплюється печаткою Товариства та печаткою (за наявності) акціонера (якщо акціонер юридична особа). Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника акціонера, залишаються в справах Товариства.
Наглядова рада Товариства

