Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС
УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ

31233108

3. Місцезнаходження

61072, м. Харкiв, пр. Ленiна, 56

4. Міжміський код, телефон та факс

0577587830

5. Електронна поштова адреса

info@kompass.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.kompass.ua

7. Вид особливої інформації

Припинення емітента шляхом злиття, приєднання,
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням
вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
04.08.2015р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (Протокол
№ 2) прийнято рiшення про його припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАСС УКРАЇНА" (далi - ТОВ КОМПАСС УКРАЇНА"). Таке рiшення прийняте з
метою оптимiзацiї витрат та покращення оперативностi управлiння товариством. За прийняття
рiшення про припинення ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" шляхом перетворення проголосували акцiонери,
якi володiють 285 голосами, що складає 100% загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на
зборах, голосуючих проти немає.
До ТОВ «КОМПАСС УКРАЇНА", як правонаступника, за передавальним актом переходять всi активи та
зобов’язання ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА". Розмiр статутного капiталу правонаступника дорiвнюватиме
статутному капiталу ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА" та складатиме 150 000 грн.
ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" здiйснюватиме обмiн акцiй на частки в статутному капiталi
ТОВ "КОМПАСС УКРАЇНА" на наступних засадах:
- кожен з акцiонерiв ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" отримає частку у статутному капiталi ТОВ «КОМПАСС
УКРАЇНА»;
- розподiл часток у статутному капiталi ТОВ «КОМПАСС УКРАЇНА» вiдбуватиметься iз збереженням
спiввiдношення розподiлу акцiй, що iснувало у ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА», тобто, загальна
номiнальна вартiсть простих iменних акцiй, належних акцiонеру, та вiдсоток у статутному капiталi
ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» буде дорiвнювати номiнальнiй вартостi частки учасника та вiдсотку у
статутному капiталi ТОВ «КОМПАСС УКРАЇНА».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Комiсiї з припинення (перетворення)

Бутирiн Владислав Вячеславович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

07.08.2015
(дата)

