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.
Директор

Шокодько Анатолiй Васильович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

07.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Варвамаслосирзавод»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
17600, Чернiгiвська область, Варвинський район, смт. Варва, вул. Садова, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ
31333749
5. Міжміський код та телефон, факс
(04636) 2-12-89 (04636) 2-12-89
6. Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2017
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*
3.
Повідомлення
розміщено на

69 (2574) "Вiдомостi НКЦПФР"

11.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://milkalliance.com.ua/company/inform/varvamaslosirzavod/

в мережі
10.04.2017
Інтернет

сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
№ з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента
шляхом ліквідації

Наявність у емітента
кредиторів (так/ні)

1

2

3

4

1

07.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв АТ "ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД"

Так

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї: 07.04.2017. Назва органу емiтента, що прийняв це рiшення: Загальнi
збори акцiонерiв АТ "ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД" (Протокол № б/н вiд 07.04.2017 року). Причини прийняття рiшення про припинення
емiтента шляхом лiквiдацiї: зважаючи на повне зупинення виробництва, вiдсутнiсть будь-яких обсягiв робiт та появою тенденцiї до
накопичення поточних зобов’язань Товариства, вiдсутнiсть перспектив прибуткової дiяльностi, в зв’язку з недосягненням мети дiяльностi
згiдно статуту, а саме – "отримання прибутку, пiдвищення добробуту його акцiонерiв, в тому числi шляхом збiльшення ринкової вартостi акцiй
Товариства, досягнення позитивного соцiального та економiчного ефекту". Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв на яких розглядалося
питання про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї: 07.04.2017 року. Результати голосування щодо питання про лiквiдацiю iз зазначенням
кiлькостi голосiв "за" та "проти": «ЗА» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 509 918 (п’ятсот дев’ять тисяч дев’ятсот
вiсiмнадцять) голосiв, що складає 100 % (сто вiдсоткiв) вiд присутнiх голосуючих акцiй. «ПРОТИ» пропозицiї, винесеної на голосування,
акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
Iнформацiя щодо кредиторiв або їх вiдсутнiсть: кредитори є в наявностi.
За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом) за 2015 рiк вартiсть чистих активiв емiтента становить
658 тис.грн.; сума зобов'язань - 1579 тис. грн.; розмiр власного капiталу - (-1890 тис.грн.).
Iнформацiя про достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов'язаннями: за попереднiми пiдрахунками, враховуючи останнi
фiнансовi показники фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, активiв недостатньо для розрахунку за його зобов'язаннями.
Сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами: не визначалася. За попереднiми
прогнозами пiсля усiх розрахункiв за зобов'язаннями, що виникнуть за час проведення процедури лiквiдацiї, коштiв в Товариствi не
залишиться.

