Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ
00446565, місцезнаходження: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська,
будинок 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року о
14:00 годині за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1,
актовий зал №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 07 квітня 2017 року за місцем
проведення загальних зборів.
Початок реєстрації акціонерів – 13:30 годин, закінчення реєстрації – 13:45 годин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 03.04.2017 року.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у
робочі дні за адресою: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1,
кабінет №2 з 10:00 до 17:00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бартошак В.А. Довідки за телефоном:
05358 28657.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://milkalliance.com.ua/ru/company/enterprises/piryatinskij-sirzavod/#
Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної
комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
12. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2016 році.
13. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
14. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» в Товариство з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
15. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі Товариства-правонаступника.
16. Призначення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2016
(звітний)

437026
59632
0
63791
111715
110402
134707
166682
13350
62479
207865
60031
1335039063
0
0
661

2015
(попередній)

471074
50358
0
82815
100413
33022
224751
256726
13350
110350
103998
4509
1335039063
0
0
646

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –
паспорт та довіреність, засвічену згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР
«Відомості НКЦПФР» № 44 (2549) від 06.03.2017 р.

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного
Проект рішення до питання № 1: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Бондаренко Сергій
Олегович, Члени комісії – Волик Станіслав Анатолійович, Володько Ігор Григорович.»
Проект рішення до питання № 2: «Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення
напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру,
а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації
для участі у загальних зборах.»
Проект рішення до питання № 3: «Обрати головою зборів – Бартошака Володимира Анатолійовича,
секретарем зборів – БрижахуТетяну Борисівну.»
Проект рішення до питання № 4: «Звіт правління Товариства про роботу та результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рок затвердити та взяти до відома.»
Проект рішення до питання № 5: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки затвердити та взяти
до відома.»
Проект рішення до питання № 6: «Звіт Ревізора про роботу взяти до відома. Затвердити висновки
Ревізора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рік.»
Проект рішення до питання № 7: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.»
Проект рішення до питання № 8: «Прибуток за 2016 рік у розмірі 60031 тис.грн. направити на розвиток
матеріально-технічної бази Товариства. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016
році погасити за рахунок прибутку, отриманого в майбутніх періодах.»
Проект рішення до
питання № 9:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради
Товариства у повному складі.»
Проект рішення до питання № 10: «Обрати членами Наглядовой Ради представників акціонера
«Молочний альянс» – Вовченка Сергія Миколайовича, Деркача Олександра Віталійовича, Слободського
Ігоря Станіславовича, Горовенка Михайла Олексійовича, Шелудька Григорія Павловича.»
Проект рішення до питання № 11: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть
виконувати свої обовязки безоплатно. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства - голову правління Бартошака В.А.»
Проект рішення до питання № 12: «Питання порядку денного не розглядати»
Проект рішення до питання № 13: «1. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», (код за ЄДРПОУ 00446865, місцезнаходження: 37000, Полтавська
область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, 1. Статутний капітал 13350390,63 гривень,
шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»,
місцезнаходження: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, 1.
Статутний капітал 13350390,63 гривень.
2. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», що створене внаслідок перетворення Приватного акціонерного
товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», є правонаступником всіх прав та обов’язків Приватного
акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» стосовно всіх його кредиторів та боржників,
включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами .
3. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД»:
Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до
АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення
щодо припинення АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом
перетворення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному
друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого не забезпечені
договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення
товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій, які
визначені чинним законодавством. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до
товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій
щодо зобов'язань перед ним.

Письмова вимога кредитора має бути направлена до товариства рекомендованим листом з описом
вкладення або надана до товариства безпосередньо з обов’язковою реєстрацією відповідної
кореспонденції.

Проект рішення до питання № 14: «Затвердити план перетворення.
перетворення. Затвердити умови здійснення перетворення.

Затвердити порядок

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ
1.
Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів простими
листами, у відповідності зі Статутом Товариства.
2.
Прийняття Загальними зборами рішень:
- про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з
обмеженою відповідальністю;
- про затвердження Порядку перетворення;
- про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її
персонального складу та визначення її повноважень;
- про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному
(складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
3.
Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного
реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
4.
Протягом 2 місяців з дати публікації повідомлення про припинення акціонерного
товариства:
- робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства;
- письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення
у товариство з обмеженою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог
кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати
оголошення про припинення товариства.
- проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, іншого майна,
грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства;
- робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів
відповідно до ст. 107 ЦК України.
5.
Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного
товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету
документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих іменних акцій Товариства.
6. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного
товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету
документів до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій Товариства серії «С».
7. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного
товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету
документів до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій Товариства серії «D».
8.
Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що голосували проти прийняття
Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення і
звернулись з письмовою заявою про викуп.
9.
Обмін акцій Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» на
письмові зобов’язання про видачу відповідної часток у статутному капіталі правонаступника –
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
10. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.
11. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.
12. Після закінчення двомісячного терміну для задоволення чи відхилення вимог
кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.
13. Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття
рішень:
- про затвердження Передавального акту;
- про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій;
- про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).
14. Проведення Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та
прийняття рішень:

- про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»,
яке є повним правонаступником Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД»;
- про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД»;
- про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» від імені його учасників;
- про обрання органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»;
- про надання повноважень щодо державної реєстрації Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
15. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією
з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску
простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
16. Проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
17. Протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» надання до НКЦПФР пакету документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій серії «С».
18. Протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» надання до НКЦПФР пакету документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій серії «D».
19. Обмін письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному
(складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю на частки у статутному (складеному)
капіталі цього товариства.
20. Отримання нового свідоцтва з реєстрації емісії облігацій серії «С».
21. Отримання нового свідоцтва з реєстрації емісії облігацій серії «D».
22.
Надання пакету документів до Національного депозитарію України для переоформлення та деп
онування глобального сертифікату облігацій серії «С».
23.
Надання пакету документів до Національного депозитарію України для переоформлення та деп
онування глобального сертифікату облігацій серії «D».
24. Обмін письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному
(складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю на частки у статутному (складеному)
капіталі цього товариства.
Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених
чинним законодавством України.
Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з
обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» буде дорівнювати статутному
(складеному) капіталу Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Розподіл часток ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» відбувається із збереженням співвідношення
кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі АТ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,01 грн.
буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 0,01 грн.
ПОРЯДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ
Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у
перетворенні:
Приватне акціонерне товариство «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», код за ЄДРПОУ 00446865,
місцезнаходження: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, 1.
Статутний капітал 13350390,63 гривень, перетворюється у Товариство з додатковою відповідальністю
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», місцезнаходження: 37000, Полтавська область, Пирятинський район,
місто Пирятин, вулиця Сумська, 1. Статутний капітал 13350390,63 гривень.
Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:
При перетворенні Приватчного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» всі
прості акції на загальну суму його розміру статутного капіталу 13350390,63 грн. (тринадцять
мільйонів триста п’ятдесят тисяч триста дев’яносто гривень 63 копійки) конвертуються у частки
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», розмір
статутного капіталу якого буде становити 13350390,63 грн. (тринадцять мільйонів триста п’ятдесят
тисяч триста дев’яносто гривень 63 копійки).

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариствомправонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність
якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується
вжити стосовно таких цінних паперів:
Приватним
акціонерним
товариством
«ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД»
емітовані
два
випуски облігацій,
серії
«С»
і
серії «D». Всі зобов’язання у відповідності з проспектом емісії облігацій переходять до Товарис
тва з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» у повному обсязі.
Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами
товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення
перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:
На посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» пропонується Бартошак Володимир Андрійович.
Виплата винагород та компенсацій посадовим особам будуть встановлюватись трудовим
договором.
УМОВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

1.
Здійснення повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів способом,
визначеним Статутом Товариства, здійснення повідомлення у загально-доступній базі НКЦПФР, на
власному веб-сайті, у друкованому органі НКЦПФР.
2.
Прийняття Загальними зборами рішень про припинення діяльності акціонерного товариства
шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;про створення Комісії з
припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення
її повноважень;про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в
статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
3.
Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо
прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство
з обмеженою відповідальністю. Відповідно ст 82 Закона України «Про акціонерні товариства»
протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення,
товариство зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в
офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
4.
Протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення акціонерного
товариства: робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства ;
письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог
кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати
оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Згідно ст 82 п. 2, кредитори, вимоги яких до
акціонерного товариства, діяльність якого припиняється в наслідок перетворення, не забезпечені
договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення
товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких
дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладання договорів застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами та відшкодування збитків,
якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не
звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається,
що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним Перетворення
не може бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами; проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, всього майна, грошових коштів та інших
фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства; робота Комісії з припинення
(перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.
5.
Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства
шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету документів до
НКЦПФР для зупинення обігу простих акцій Товариства та випусків облігацій серій «В» і «С».
6.
Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що проголосували проти прийняття
Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, і
звернулись з письмовою заявою про викуп.
7.
Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення чергових
Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.
8.
Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з
обмеженою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.
9.
Після закінчення терміну, визначеного чинним законодавством для задоволення чи відхилення
вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

10.
Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень:
про затвердження Передавального акту; про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).
11.
Проведення Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
12.
Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з
припинення (перетворення) до НКЦПФР пакетів документів для скасування реєстрації випуску простих
іменних акцій.
13.
Проведення
державної
реєстрації
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД».
14. Здійснення
заміни
свідоцтва
про
реєстрцію
випуску
облігацій
серії «С» і
«D», заміна глобальних сертифікатів і відомостей про емітента в Національному депозитарії Ук
раїни.
Кожен з етапів перетворення повинен бути здійснений у відповідності та в строки, встановленими
чинним законодавством України.
Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу
Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД». Розподіл часток ТОВ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій
акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,01 грн. буде дорівнювати
вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 0,01 грн.
Проект рішення до питання № 15: «Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій АТ

«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» на частки в статутному капіталі ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД»:
Акції АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його
учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій що були у акціонерів АТ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД». А саме: за кожну 1 просту акцію АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»
номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) власник акцій отримує частку у статутному
капіталі ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» на суму 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка). Коефіцієнт
конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).
Склад учасників ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», розмір часток в гривнях у статутному
капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості
належних їм акцій за станом на дату затвердження установчих документів ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД».
Розмір статутного (складеного) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю –
правонаступника АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» відповідає розміру статутного (складеного)
капіталу АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» станом на день затвердження передавального акту та
дорівнює 13350390,63 грн. (тринадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч триста дев’яносто гривень
63 копійки).
Видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному капіталі ТОВ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (далі, Свідоцтво) його учасникам здійснюватиметься після його
державної реєстрації за місцезнаходженням: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто
Пирятин, вулиця Сумська, 1, або поштою. Строк видачі Свідоцтва не обмежується.
По завершенню процедури припинення шляхом перетворення АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» припиняє своє існування про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» з дня його реєстрації є правонаступником щодо майна,
прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» стосовно всіх
його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного
товариства, що перетворилося.»
Проект рішення до питання № 16: «Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного
акціонерного товариства «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» у складі. Голова комісії з припинення
(перетворення) - Бартошак Володимир Андрійович; члени комісії – Брижаха Тетяна Борисівна,
Бондаренко Сергій Олегович.»

