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 комісії з припинення

Іванов Г.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Особлива інформація (відомості про припинення емітента шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого
органу емітента або суду) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд.
26

4. Код за ЄДРПОУ

01056280

5. Міжміський код та телефон, факс

0612960383, 0612960383

6. Електронна поштова адреса

zmz@zmz-zp.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.05.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
86(2340), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

06.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.zmz-zp.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.05.2016
(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

ВІДОМОСТІ
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду
N з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Cпособи припинення

1

2

3

4

1

29.04.2016

Загальні збори акціонерів, вищий орган емітента

Перетворення

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про припинення емітента - 29.04.2016р. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв
це рішення - Загальні збори акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 29.04.2016р.). Причини
прийняття рішення про перетворення - ускладнення функціонування та зростання вартості утримання такої
організаційно-правової форми як акціонерне товариство. Спосіб припинення - Перетворення у товариство з
обмеженою відповідальністю. Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання 29.04.2016р. Результати голосування щодо питання про припинення із зазначенням кількості голосів «за» та «проти» "за" - 3390526 голосів; "проти" - 0 голосів; "утрималися" – 0 голосів; "не голосували" – 0 голосів. Повне найменування
юридичної особи - правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ЛТД”. Порядок розподілу активів та зобов'язань - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ЛТД” є правонаступником всіх активів та зобов`язань
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Розмір статутного капіталу
правонаступника - 1002174,50 грн. Порядок та умови обміну акцій на частки - 1. Розмір статутного капіталу товариства
з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”, зменшеному на загальну
номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну (акції, викуплені ПАТ “ЗМЗ”, які на дату прийняття рішення про
припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані), та дорівнює 1002174,50 грн. 2.
Викуплені ПАТ “ЗМЗ” акції у кількості 989600 штук підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР. 3.
Розподіл часток створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПАТ “ЗМЗ”. Акції ПАТ “ЗМЗ”, що підлягають обміну, обмінюються
на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, у
співвідношенні 1:1 (1 акція обмінюється на 1 частку); 4. Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПАТ “ЗМЗ”
дорівнює 0,25 грн. та відповідає вартості 1 частки в товаристві з обмеженою відповідальністю, що створюється
внаслідок перетворення. 5.До переліку засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника,
зазначеного у його установчих документах, включаються усі акціонери ПАТ “ЗМЗ” станом на день затвердження
установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника
(учасника).

