
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

31.03.2021 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 79-190 
 (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Голова 
правлiння 

      
ТОКМИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР 

СЕРГIЙОВИЧ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "IВАНО-
ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
"ПРОМПРИЛАД" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  
76000 Iвано-Франкiвськ Академiка 
Сахарова буд. 23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05782912 

5. Міжміський код та телефон, факс  0342 750592 0342 750592 

6. Адреса електронної пошти prylad@prylad.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 
подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  

http://www.prylad.com.ua 01.04.2021 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  
(дата) 

 
 
 



 

        

1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 
Вид цінних паперів, що розміщуються 

Кількість цінних паперів, що 
розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 
розміщуються (тис. грн) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
1 31.03.2021 Акцiя проста 67578 6757800.000 141.020 

Зміст інформації 
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та найменування органу, що прийняв таке рiшення: 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Товариство) проведено дистанцiйно 26 березня  2021 р., 
дата проведення пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування: 31 березня 2021 р.   
Вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рiшення загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД"  прийняли рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, 
що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Емiтента. 
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок здiйснення такого розмiщення (емiсiї) (самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про 
андеррайтинг): 
Рiчнi  Загальнi збори акцiонерiв Товариства прийняли рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на суму 6 757 800,00 грн. (шiсть мiльйонiв сiмсот п'ятдесят сiм тисяч 
вiсiмсот гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 4 792 200,00 грн. (чотири мiльйони сiмсот дев'яносто двi тисячi двiстi гривень 00 копiйок до 11 550 000,00 грн. 
(одинадцять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), шляхом додаткової емiсiї (розмiщення додаткових акцiй) 67 578 (шiстдесят сiм тисяч п'ятсот сiмдесят вiсiм)  штук 
простих iменних додаткових акцiй Товариства,  iснуючої  номiнальної  вартостi  100 грн. (Сто гривень 00 копiйок)  кожна, загальною номiнальною вартiстю 6 757 800,00 грн. (шiсть 
мiльйонiв сiмсот п'ятдесят сiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок)  (без здiйснення публiчної пропозицiї). Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства становитиме 11 550 000,00 грн. 
(одинадцять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), що складатиме  115 500 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятсот)  штук простих iменних акцiй. 
Розмiщення буде здiйснюватись Емiтентом самостiйно, без залучення андеррайтера. 
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначаються їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз 
зазначенням способу її визначення. Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi 
вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводяться найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, кiлькiсть 
їхнiх акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй: 
Рiчнi  Загальнi збори акцiонерiв Товариства прийняли рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на суму 6 757 800,00 грн. (шiсть мiльйонiв сiмсот п'ятдесят сiм тисяч 
вiсiмсот гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 4 792 200,00 грн. (чотири мiльйони сiмсот дев'яносто двi тисячi двiстi гривень 00 копiйок до 11 550 000,00 грн. 
(одинадцять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), шляхом додаткової емiсiї (розмiщення додаткових акцiй) 67 578 (шiстдесят сiм тисяч п'ятсот сiмдесят вiсiм)  штук 
простих iменних додаткових акцiй Товариства,  iснуючої  номiнальної  вартостi  100 грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 6 757 800,00 грн. (шiсть 
мiльйонiв сiмсот п'ятдесят сiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок)   (без здiйснення публiчної пропозицiї). Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства становитиме 11 550 000,00 грн. 
(одинадцять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), що складатиме  115 500 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятсот)  штук простих iменних акцiй. 
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить - 100 грн. (Сто гривень 00 копiйок) 
Ринкова вартiсть однiєї акцiї становить 750,00 грн. (сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок) кожна, яку визначено суб'єктом оцiночної дiяльностi Фiзична особа-пiдприємець Максимчин 
Андрiй Дмитрович, який дiє на пiдставi сертифiкату СОД № 382/18, виданого ФДМУ 07.05.2018 р. (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв: 2656313777) на пiдставi 
Звiту про оцiнку однiєї простої iменної акцiї ПрАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД". Визначену ринкову вартiсть однiєї простої iменної акцiї Емiтента затверджено 
Наглядовою радою Емiтента (Протокол № 150 вiд 23 лютого  2021 р). 
Акцiї розмiщуються за цiною 750,00 грн. (сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок)  за одну просту iменну акцiю  розмiщення акцiй визначено та затверджено Наглядовою радою Емiтента. 

                            Додаток 2                                                                                                                             
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних   паперів пункт 2 
глави 1 розділу III) 



Розмiщення не призведе до змiни  власника значного пакета акцiй емiтента. 
Розмiщення може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi наступного акцiонера, який вже володiє пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй (наводяться найменування та 
iдентифiкацiйний код юридичної особи, кiлькiсть  акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй):  
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промприлад.Холдинг", iдентифiкацiйний код юридичної особи - 42645427,  кiлькiсть акцiй - 39675, що становить 82,79 % вiд загальної 
кiлькостi акцiй у статному капiталi Емiтента до розмiщення додаткових акцiй. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕМ ДЖI ТЕКС", iдентифiкацiйний код юридичної особи - 40849643,  кiлькiсть акцiй - 2693, що становить 5,61  % вiд загальної кiлькостi акцiй 
у статному капiталi Емiтента до розмiщення додаткових акцiй. 
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на дату 
прийняття рiшення - 141,02%. 
Спiввiдношення  загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення - 100 %. 
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: 
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  
1) участь в управлiннi Товариством;  
2) отримання дивiдендiв;  
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. 
5) уповноваження третiх осiб на представництво перед Товариством; 
6) подання пропозицiй, заяв та скарг органам i посадовим особам Товариства; 
7) розпорядження належними йому Акцiями вiдповiдно чинного законодавства України та цього Статуту; 
8) переважного придбання простих акцiй Товариства додаткової емiсiї пропорцiйно частцi, належних йому простих акцiй. 
Акцiонери  - власники простих акцiй Емiтента можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством України та Статутом Емiтента. 
Спосiб оплати цiнних паперiв. Якщо оплата здiйснюється активами, iншими, нiж грошовi кошти, наводиться їх перелiк: 
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами на рахунок ПрАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД". Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не 
здiйснюється. 
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: 
Фiнансовi ресурси, залученi  вiд розмiщення акцiй у розмiрi 6 757 800,00 грн. (шiсть мiльйонiв сiмсот п'ятдесят сiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок)- 100 (сто) % буде направлено на 
реконструкцiю корпусу № 5, розташованого за адресою: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова Академiка, буд. 23ж, та нежитлових будiвель, розташованих за адресою: м. Iвано-Франкiвськ, 
вул. Сахарова Академiка, буд. 23д,  якi перебувають у власностi ПрАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад". 
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства); вiдомостi про 
кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: 
Рiшення про розмiщення прийнято Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Емiтента. 
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: 
Конвертацiя акцiй не передбачається. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: 
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi, вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства та Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) Приватного акцiонерного товариства  "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД". 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України: 
 
Голова  Правління ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»                Токмиленко О.С.   

  

 


