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.
Генеральний
директор

Мещеряков Микола
Георгiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

03.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65014, м. Одеса, пров. Нахiмова 6
4. Код за ЄДРПОУ
13878336
5. Міжміський код та телефон, факс
(048) 7280102 7280102
6. Електронна поштова адреса
info@transzvuk.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.11.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 207 БЮЛЕТЕНЬ. ЦIННI ПАПЕРИ
УКРАЇНИ

04.11.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.transzvuk.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.11.2016
(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням
вищого органу емітента або суду
№ з/п Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про
припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

03.11.2016

Рiшення акцiонера, що володiє 100% акцiй

Перетворення

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента: 03.11.2016 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення
емiтента: Рiшення акцiонера, що володiє 100% акцiй. Причини рiшення про припинення емiтента: Керiвництво Товариства провело
економiчний аналiз витрат на утримання органiзацiйно-правової форми Товариства в якостi приватного акцiонерного товариства та прийшло до
висновку, що на цей час така органiзацiйно-правова форма, як акцiонерне товариства, є найбiльше витратною нiж iншi органiзацiйно-правовi
форми передбаченi чинним законодавством, у зв'язку з чим на погляд керiвництва Товариства буде економiчно доцiльно змiнити органiзацiйноправову форму Товариства на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Спосiб припинення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК» (код ЄДРПОУ: 13878336, мiсцезнаходження: м. Одеса, пров. Нахiмова 6, розмiр
статутного капiталу 21150,00 грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ з попередньою назвою
«IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК», код ЄДРПОУ: 13878336, що буде розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Нахiмова 6, розмiр
статутного капiталу Товариства - Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПрАТ «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК», на
дату його створення має дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК», що перетворюється. Дата
проведення загальних зборiв (Рiшення акцiонера): 03.11.2016р. Результати голосування: рiшення прийнято одноосiбно акцiонером, що володiє
100 % статутного капiталу. Порядок розподiлу активiв та зобов'язань: Товариство - Правонаступник становиться повним правонаступником
усiх активiв та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК». Iнформацiя про порядок
та умови обмiну акцiй (часток, паїв) емiтента, який припиняється, на акцiї (частки, паї) юридичних осiб - правонаступникiв: обмiн здiйснюється
пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру згiдно з перелiком акцiонерiв ПрАТ «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК» складеному
станом на день затвердження установчих документiв створюваного Товариства - Правонаступника. Частка створюваного Товариства Правонаступника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що належить акцiонеру у статутному капiталi ПрАТ
«IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК », що перетворюється. Суми можливих грошових виплат акцiонерам, у процесi конвертацiї акцiй на
частки у статутному капiталi Товариства - Правонаступника, не передбачено. Отримання документiв, що пiдтверджують право власностi на
частку у статутному капiталi Товариства - Правонаступника, не обмежується. Обмiн здiйснювати за мiсцезнаходженням Товариства.

