Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
28.03.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№1
(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

Жарков Людвиг Анатолiйович

(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 "Бiо мед скло"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

10025 м. Житомир вул. Промислова, буд. 26

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04763746

5. Міжміський код та телефон, факс

044- 498-65-02 044 498-65-01

6. Адреса електронної пошти

nkulikovskaya@biomedsklo.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 здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку.

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.biomedsklo.com.ua/investors/?lang=uk

28.03.2019

(адреса сторінки)

(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

27.03.2019

Акцiя проста

1337627126

133762712.600

138.713

Зміст інформації
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - 27.03.2019 р.
Назва органу, що прийняв таке рiшення - рiшення одноосiбного акцiонера Товариства, який володiє 100 % акцiями Товариства, а саме, акцiонер Товариства юридична особа - нерезидент
"ЮГЛАСС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД" (UGLASS HOLDINGS LIMITED), Кiпр, реєстрацiйний код НЕ 162534, володiє 964 314 360 (дев'ятсот шiстдесят чотири мiльйони триста чотирнадцять
тисяч триста шiстдесят) простими акцiями, частка в статутному капiталi Товариства - 100 %.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв- акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 1 337 627 126 (один мiльярд триста тридцять сiм мiльйонiв шiстсот двадцять
сiм тисяч сто двадцять шiсть) штук на суму 133 762 712,60 грн. (сто тридцять три мiльйони сiмсот шiстдесят двi тисячi сiмсот дванадцять гривень шiстдесят копiйок).
Спосiб розмiщення цiнних паперiв - без здiйснення публiчної пропозицiї.
Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї) - самостiйно, без залучення андерайтера.
Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ "БIО МЕД СКЛО" шляхом додаткового випуску акцiй - статутний капiтал збiльшується на суму 133 762 712,60 грн. (сто тридцять три
мiльйони сiмсот шiстдесят двi тисячi сiмсот дванадцять гривень шiстдесят копiйок).
Номiнальна вартiсть акцiй - 0,10 грн. (Десять копiйок).
Цiна розмiщення - цiна розмiщення становить 0,10 грн. (десять копiйок) за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi - 0,10 грн. (десять копiйок), та вище ринкової вартостi - 0,03 грн.
(три копiйки) за одну акцiю. Ринкова вартiсть однiєї акцiї визначена станом на 14.03.2019р. незалежною оцiнкою, що проведена суб'єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Консалтингова Компанiя "Ессет Експертайз" (суб'єкт оцiночної дiяльностi України, згiдно до Сертифiкату ФДМУ № 961/16 вiд 28.11.2016р.), та затверджена рiшенням
Наглядової ради вiд 25.03.2019р. i становить 0,10 грн. (десять копiйок) за одну акцiю. Рецензiя на звiт про оцiнку акцiй Товариства здiйснена суб'єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Верiтас Пропертi Менеджмент" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України №967/18 вiд "11" грудня 2018р.), в особi директора Зражевського Данила
Володимировича (Квалiфiкацiйне свiдоцтво ФДМУ серiя ЦМК №10 вiд 31.05.2003р.).
Iнформацiя щодо збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй та iнформацiя щодо змiни власника великого пакету акцiй емiтента у

емiтента вiдсутня.
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 рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 238,71
%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються - Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримають права, визначенi чинним законодавством
України та Статутом ПрАТ "БIО МЕД СКЛО".
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата за акцiї додаткової емiсiї буде здiйснюватися грошовими коштами внесеними за згодою мiж Товариством та акцiонером - шляхом зарахування
зустрiчних однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями.
Мета розмiщення:
Збiльшення статутного капiталу Товариства здiйснюється з метою пiдтримання фiнансової стiйкостi Товариства.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй будуть направленi на модернiзацiю виробництва та технiчну реконструкцiю заводу Товариства, а саме:
"

закупiвлю сучасного обладнання, машин для виробництва склотари та скляних виробiв - 75 %;

"

витрати на роботи по встановленню та запуску нового обладнання, у тому числi, впровадження нових технологiй - 5 %;

"

закупiвлю сировини для виробництва продукцiї - 20 %.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу прийнято рiшенням одноосiбного акцiонера Товариства, який володiє 100 % акцiями
Товариства, а саме, акцiонером Товариства юридичною особою - нерезидентом "ЮГЛАСС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД" (UGLASS HOLDINGS LIMITED), Кiпр, реєстрацiйний код НЕ 162534,
володiє 964 314 360 (дев'ятсот шiстдесят чотири мiльйони триста чотирнадцять тисяч триста шiстдесят) простими акцiями, частка в статутному капiталi Товариства - 100 %.
Розмiщення акцiй додаткової емiсiї здiйснюватиметься виключно одноосiбному акцiонеру Товариства юридичнiй особi - нерезиденту "ЮГЛАСС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД" (UGLASS
HOLDINGS LIMITED), Кiпр, реєстрацiйний код НЕ 162534.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - ПрАТ "БIО МЕД СКЛО" зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для
покриття збиткiв.

