
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»! 

 
(надалі – Товариство) повідомляє своїх акціонерів про прийняття рішення про збільшення 
статутного капіталу Товариства, яке було прийнято на Загальних зборах акціонерів, що 
відбулися 17 квітня 2012 року, про приватне розміщення акцій та можливість реалізації 
акціонерами їх переважного права та доводить до відома акціонерів Товариства наступну 
інформацію: 

1. Найменування та місцезнаходження Товариства, номери телефону/факсу:  

Приватне акціонерне товариство «Газета «Приазовський робочий», проспект Леніна, 
19, місто Маріуполь Донецької області, 87500, Україна. Тел./факс 8 (0629) 52-66-42. 
Ідентифікаційний код 02472200. 

2. Розмір статутного капіталу: 

Статутний капітал Товариства на дату прийняття рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу та про приватне розміщення акцій складає 12 564 241,00 
(дванадцять мільйонів п’ятсот шістдесят чотири тисячі двісті сорок одна гривня 00 
коп.) гривень. 

3. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, на яких 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) 
розміщення акцій: 

Протокол № 1 від 17 квітня 2012 року. 

4. Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість: 

Планується здійснити приватне розміщення 2 450 000 (два мільйони чотириста 
п’ятдесят тисяч) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) грн. кожна. 

5. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 

2 450 000 (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) гривень.  

6. Форма існування акцій: 

Бездокументарна. 

7. Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення. 

Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, щодо 
яких прийняте рішення про приватне розміщення у кількості, пропорційній їх частці у 
статутному капіталі Товариства на дату прийняття Загальними зборами акціонерів 
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій ПРАТ 
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ», тобто на 17 квітня 2012 року. Акції 
розповсюджуються шляхом приватного розміщення серед акціонерів Товариства 

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення, здійснюється до початку приватного розміщення акцій та 
починається з 8 години 04 травня  2012 року до 17 години 27 травня  2012 року. 

Акціонер, який має намір скористатися переважним правом на придбання акцій, 
повинен не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій (28.05.2012 року), 
тобто в термін з 04.05.2012 року по 27.05.2012 року включно, подати на ім’я Директора-
головного редактора ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» письмову заяву про 
придбання акцій та перерахувати кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним 
придбавається. Після оплати не менше 100 % загальної вартості акцій у встановлені 
строки Директор-головний редактор Товариства видає передплатнику письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 
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З дня наступного за днем закінчення строку реалізації акціонерами переважного 
права, на вимогу акціонера Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, 
які придбали акціонери під час реалізації ними свого переважного права. 

Протягом першого етапу розміщення Товариством укладаються договори купівлі-
продажу акцій з кожним акціонером на  кількість акцій, що зазначена у письмовому 
зобов'язанні про продаж відповідної кількості акцій, яке було видано акціонеру протягом 
строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, які розміщуються 
Товариством.  

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій та перший етап 
розміщення акцій буде проходити за місцезнаходженням Товариства: Україна, 87500, 
місто Маріуполь, проспект Леніна, 19, приймальня Директора-головного редактора, у 
робочі дні з 8 до 17 години (перерва з 12.00 до 13.00). 

8. Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації 
акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до 
розміщення: 

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій не передбачається умовами закритого 
(приватного) розміщення акцій. 

Якщо протягом встановленого строку закритого (приватного) розміщення акцій на 
адресу Товариства не надійшли від акціонерів відповідні заяви про придбання акцій, щодо 
яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, вважається, що ці акціонери 
відмовилися від використання свого переважного права на придбання акцій. 

9. Дата початку та дата закінчення приватного розміщення акцій: 
Приватне розміщення акцій Товариства буде тривати 12 (дванадцять) календарних 

днів та здійснюється в два етапи. 
Перший етап розпочинається з 8 години 28 травня 2012 року та закінчується о 17 

годині 01 червня 2012 року. 
Другий етап приватного розміщення починається з 8 години  05 червня 2012 року і 

закінчується о 17 годині 11 червня 2012 року. 
У випадку перенесення термінів закритого (приватного) розміщення акцій, 

виконавчий орган Товариства повідомляє про це всіх акціонерів Товариства шляхом 
направлення їм простим листом відповідного письмового повідомлення.  

10. Порядок розміщення акцій та їх оплати: 

Акції розповсюджуються шляхом приватного розміщення серед акціонерів 
Товариства. Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, 
щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення. 

Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється в два етапи загальною 
тривалістю з 8 години 28 травня 2012 року до 17 години 11 червня 2012 року за 
місцезнаходженням Товариства: проспект Леніна, 19, місто Маріуполь Донецької області, 
87500, Україна. Перший етап розпочинається з 8 години 28 травня 2012 року та 
закінчується о 17 годині 01 червня 2012 року. Другий етап приватного розміщення 
починається з 8 години  05 червня 2012 року і закінчується о 17 годині 11 червня 2012 
року. 

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення, здійснюється до початку приватного розміщення акцій, та 
починається з 8 години 04 травня  2012 року до 17 години 27 травня  2012 року. 

Можливість реалізації свого переважного права мають особи, які є акціонерами 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 
РОБОЧИЙ»  на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій ПРАТ «ГАЗЕТА 
«ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ», тобто на 17 квітня 2012 року. 
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На протязі строку реалізації акціонерами переважного права реалізується переважне 
право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про 
розміщення, у кількості, пропорційній кількості акцій, що належить акціонерам на дату 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу. 

Акціонер, який має намір скористатися переважним правом на придбання акцій, 
повинен не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій (28.05.2012 року), 
тобто в термін з 04.05.2012 року по 27.05.2012 року включно, подати на ім’я Директора-
головного редактора ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» письмову заяву про 
придбання акцій та перерахувати кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним 
придбавається. 

Заяви від акціонерів на придбання акцій, що пропонуються до приватного 
розміщення, надаються в робочі дні з 8 до 17 годин (перерва з 12.00 до 13.00) до 
Товариства за місцезнаходженням Товариства: проспект Леніна, 19, місто Маріуполь 
Донецької області, 87500, Україна. 

Заява на придбання акцій викладається в письмовій формі довільного зразку, в якій 
акціонер обов’язково зазначає про себе наступні дані: повне найменування та 
ідентифікаційний код (для юридичних осіб), або прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційний номер платника податків (у разі наявності) та дані документа, що 
посвідчує особу (для фізичних осіб); місцезнаходження або адреса проживання (прописки, 
реєстрації); номер телефону (факсу або іншу контактну інформацію), банківські реквізити 
(для юридичної особи); кількість акцій, які планується придбати в межах квоти, що 
визначається, виходячи з обсягу розміщення та частки акціонера в статутному капіталі 
Товариства на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення 
статутного капіталу (для першого етапу розміщення), або кількість акцій, які планується 
придбати виходячи з кількості нерозміщених акцій на першому етапі (для другого етапу 
розміщення). Для кожного етапу приватного розміщення подається окрема заява у 
встановлені цим протоколом строки. 

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником 
фізичної особи. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою 
ним особою та засвідчується печаткою. У разі подання заяви представником акціонера, до 
заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника 
відповідно до чинного законодавства України. Заяви про придбання акцій, що 
пропонуються до приватного розміщення, реєструються в Журналі реєстрації заяв на 
придбання акцій Товариства в порядку черговості їх надходження із зазначенням точного 
часу їх надходження (дата, час, хвилина).  

Заява повинна бути подана акціонером до Товариства у спосіб, який виключає 
можливість неодержання цієї заяви Товариством. Заяви, які надійшли до Товариства не в 
межах визначених в цьому протоколі строків, або надійшли засобами електронного 
зв’язку (факсом, електронною поштою, тощо) – не розглядаються та в обліковому журналі 
не реєструються. 

Особі може бути відмовлено у придбанні акцій у разі недотримання акціонером умов 
подання заяви або у разі неможливості ідентифікації особи як акціонера Товариства. 

Оплата акцій при реалізації акціонерами переважного права здійснюється таким 
чином: протягом строку реалізації переважного права акціонери вносять виключно 
грошові кошти в національній валюті України на суму не менше 100 % вартості акцій, на 
які подані письмові заяви про придбання акцій під час строку реалізації переважного 
права, та не пізніше строку закінчення строку реалізації переважного права надають 
Товариству документ, який підтверджує здійснення внеску. Після оплати не менше 100 % 
загальної вартості акцій у встановлені строки Директор-головний редактор Товариства 
видає передплатнику письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

В разі ненадходження до Товариства у встановлені строки документу, що 
підтверджує здійснення передплатником повного внеску, його участь у розміщенні 
вважається не здійсненою. Грошові кошти, внесені не в повному розмірі внеску, або без 
надання у встановлений строк документу, який підтверджує сплату, повертаються 
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передплатнику на протязі 30 календарних днів після затвердження результатів розміщення 
акцій. 

З дня наступного за днем закінчення строку реалізації акціонерами переважного 
права, на вимогу акціонера Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, 
які придбали акціонери під час реалізації ними свого переважного права. 

Акції, що не реалізовані під час строку реалізації акціонерами переважного права, 
підлягають реалізації під час другого етапу розміщення. 

Протягом першого етапу розміщення Товариством укладаються договори купівлі-
продажу акцій з кожним акціонером на  кількість акцій, що зазначена у письмовому 
зобов'язанні про продаж відповідної кількості акцій, яке було видано акціонеру протягом 
строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, які розміщуються 
Товариством.  

Протягом другого етапу розміщення акцій акціонери, які бажають придбати акції, 
повинні подати заяву про придбання акцій, укласти з Товариством договір купівлі-
продажу акцій. Заяви про придбання акцій реєструються і задовольняються по мірі їх 
надходження до повного розміщення залишку акцій, що залишився після проведення 
реалізації акціонерами переважного права. Протягом  другого етапу  розміщення право 
акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку реалізації акціонерами 
переважного права, реалізується в кількості, що перевищує кількість акцій, на яку 
акціонер реалізував своє переважне право.  

До закінчення строку другого етапу приватного розміщення акцій акціонер повинен 
сплатити 100 відсотків вартості акцій, відповідно до яких надано заяву про придбання та 
укладено договір купівлі-продажу, та надають до Товариства документ, який підтверджує 
здійснення внеску. Після оплати не менше 100 відсотків загальної вартості акцій, 
реалізованих на другому етапі приватного розміщення, Товариство видає акціонеру 
документ, що підтверджує внесення коштів в оплату за акції Товариства – тимчасове 
свідоцтво. 

В разі ненадходження до Товариства у встановлені строки документу, що 
підтверджує здійснення передплатником повного внеску, його участь у розміщенні 
вважається не здійсненою. Грошові кошти, внесені не в повному розмірі внеску, або без 
надання у встановлений строк документу, який підтверджує сплату, повертаються 
передплатнику на протязі 30 календарних днів після затвердження результатів розміщення 
акцій. 

Для укладення договорів (окремо для кожного етапу розміщення) фізичні особи 
повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номеру, юридичні особи повинні надати установчі та 
реєстраційні документи, а також відомості, необхідні для укладання договору, зокрема, 
але не виключно, банківські реквізити тощо. 

Акції сплачуються виключно грошовими коштами у національній валюті України – 
гривні. 

Оплата акцій буде здійснюватися: 
- шляхом внесення грошових коштів готівкою у касу Товариства; 
- шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України – гривні на 

поточний рахунок Товариства: 

Реквізити для перерахувань у гривнях: 

Одержувач: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», код ЄДРПОУ 02472200, 
рахунок № 260075688 у ПАТ «Український бізнес банк» у м. Донецьку, МФО 334969. 

У разі неможливості проведення приватного розміщення акцій у строки, що вказані 
в цьому Протоколі, виконавчому органу Товариства надаються повноваження вносити 
зміни в цей Протокол та змінювати терміни проведення розміщення.  

У випадку перенесення термінів приватного розміщення акцій, виконавчий орган 
Товариства повідомляє про це всіх акціонерів Товариства шляхом направлення їм простим 
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листом відповідного письмового повідомлення та розміщення повідомлення на власній 
веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет: www.pr.ua (у розділі «Акціонерам»). 

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, перший та другий етап 
розміщення буде проходити за місцезнаходженням Товариства: Україна, 87500, місто 
Маріуполь, проспект Леніна, 19, приймальня Директора-головного редактора, у робочі дні 
з 8 до 17 години (перерва з 12.00 до 13.00). 

11. Ціна розміщення акцій. 
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі 

даних про ринкову вартість акцій згідно висновку про вартість однієї акції ПрАТ «Газета 
«Приазовський робочий», виконаного суб’єктом оціночної діяльності, що затверджено 
Наглядовою радою Товариства, прийнято рішення акції ПрАТ «Газета «Приазовський 
робочий» розміщувати за ціною, що дорівнює їх номінальній вартості, тобто по 1 (одна) 
гривні за акцію. 

12. Перелік уповноважених органів, із зазначенням наданих їм повноважень та 
визначення місця та порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій: 

Загальні збори акціонерів Товариства уповноважені на здійснення наступних дій: 
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 

акцій, що пропонуються до розміщення; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо 

запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); 
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного 

розміщення акцій. 
Директор-головний редактор Товариства – Токарський Микола Миколайович - 

уповноважений на здійснення наступних дій, щодо приватного розміщення акцій 
Товариства: 

- здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів (в тому числі публікацію у 
визначених чинним законодавством засобах масової інформації) про прийняті 
Загальними зборами акціонерів рішення щодо збільшення статутного капіталу та 
приватне розміщення акцій Товариства; 

- отримання від акціонерів письмових заяв про придбання акцій, відповідно до яких 
прийнято рішення про приватне розміщення акцій; 

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 
на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 

- проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій; 
- визначення за власним розсудом осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов’язані з 

реєстрацією приватного розміщення акцій Товариства; 
- внесення змін в Протокол рішення про приватне розміщення акцій та змінення 

термінів проведення розміщення акцій у разі неможливості проведення приватного 
розміщення акції у строки, що встановлені загальними зборами акціонерів. 

Товариство гарантує, що кошти, отримані від приватного розміщення акцій, не будуть 
використані для покриття збитків 

Директор-головний редактор  
М.М.Токарський 

 
 


