ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості:
Повне найменування: емітента
Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження емітента
Засоби зв’язку
Електронна поштова адреса емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття
інформації
Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»
Приватне акціонерне товариство
04763746
10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
тел. 044- 498-65-02, факс 044 498-65-01
nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
www.biomedsklo.com.ua
Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

- Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % відсотків
статутного капіталу – 05.09.2017 року.
- Назва органу, що прийняв таке рішення- позачергові загальні збори акціонерів.
- Вид, тип, кількість та сума цінних паперів – розміщуються прості іменні акції у кількості
1 050 000 000 (один мільярд п’ятдесят мільйонів) акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять
копійок) кожна акція, на суму 105 000 000,00 грн. (сто п’ять мільйонів гривень, 00 коп.).

- Спосіб розміщення - приватний.
- Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій
– статутний капітал збільшується на 105 000 000,00 грн. (сто п’ять мільйонів гривень, 00 коп.) і
становитиме 201 431 436,00 грн. (двісті один мільйон чотириста тридцять одна тисяча чотириста
тридцять шість гривень 00 копійок).
- Номінальна вартість акції – 0,10 грн. ( нуль гривень 10 копійок) кожна.
- Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення - акції розміщуються за номінальною
вартістю - 0,10 грн. ( нуль гривень 10 копійок) кожна, що є вища за ринкову вартість акції, яка
становить 0,07 грн. (нуль гривень сім копійок). Ринкова вартість визначена відповідно до Звіту про оцінку
пакету акцій ПрАТ «Біо мед скло», проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ», (суб'єкт оціночної діяльності України, Сертифікат ФДМУ № 439/15 від 25.05.2015р.,
місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7-А.), станом на 03.08.2017 р. Рецензентом щодо оцінки
ринкової вартості акцій є Приватне підприємство «ВІТАЛ-ПРОФІ» (суб'єкт оціночної діяльності України,
Сертифікат ФДМУ № 458/17 від 24.05.2017р., місцезнаходження: 65062, м. Одеса, вул. Педагогічна, буд.16-А,
кв. 64). Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №4 від
03.08.2017 р.).

- Розміщення акцій може призвести до збільшення пакета акцій власника значного пакета акцій
емітента, а саме: акціонер Товариства юридична особа «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UGLASS
HOLDINGS LIMITED), Кіпр, реєстраційний код НЕ 162534, володіє 816 400 641 простими акціями,
частка в статутному капіталі до розміщення – 84,661254 %.
- Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних, на яку вони розміщуються, до
розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 108,8856 %;
- Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 100
%.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються – права, які
отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються, визначені чинним законодавством України та
Статутом Товариства.
Спосіб оплати цінних паперів - здійснюється грошовими коштами: в гривнях (для акціонерів –
резидентів) або в іноземній валюті - Євро (для акціонерів - нерезидентів) шляхом безготівкового
перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства. Також, за
згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, може здійснюватися шляхом
зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями. У разі оплати акцій

грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими
зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних
однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями. У такому разі, такі зобов'язання Товариства
припиняються.
Мета розміщення цінних паперів - фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в обсязі 100%
будуть направлені на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію.
- Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість конвертації цінних паперів не
передбачається.
- Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. – умови розміщення не передбачають
розміщення привілейованих акцій. Товариство зобов’язується не використовувати кошти, отримані
при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для
покриття збитків Товариства.

