
Повідомлення акціонерів про порядок реалізації переважного права 

на придбання розміщуваних акцій акціонерним товариством «Троттола» 

У зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів Акціонерного 

товариства – «Троттола», що відбулися 01 вересня 2019 року (протокол №5) рішення про 

збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства «Троттола» приватного 

розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, повідомляє про можливість 

реалізації переважного права акціонерами – власниками простих іменних акцій у процесі 

приватного розміщення акцій. 

1. Повне найменування: акціонерне товариство «Троттола», скорочене – АТ «Троттола». 

Ідентифікаційний код емітента цінних паперів за ЄДРПОУ – 20835669. 

Місцезнаходження: 79018, Львівська область, місто Львів, вулиця Тобілевича, будинок 8. 

Засоби зв’язку: телефон / факс(032) 237-1434, електронна пошта : tb@trottola.lviv.ua. 

Зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку статутний 

капітал акціонерного товариства становить 1 330 000 (один мільйон триста тридцять тисяч) 

гривень 00 копійок. На момент прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ 

«Троттола» статутний капітал емітента цінних паперів сплачено повністю. 

2. Тип та кількість акцій, що планується розмістити. 

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Троттола» від 01 вересня 

2019 року (протокол №5) до розміщення пропонується 3 886 250 (три мільйони вісімсот вісімдесят 

шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 3 886 

250 (три мільйони вісімсот вісімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень. Номінальна вартість 

кожної акції становить 1 (одна) гривня 00 копійок, форма існування – бездокументарна. 

3. Ціна розміщення. 

Продаж акцій в ході реалізації акціонерами переважного права та на другому етапі розміщення 

буде здійснюватися за ціною 1 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію, яка є не нижчою за 

номінальну вартість акцій – 1 (одна) гривня 00 копійок та не є нижчою за ринкову вартість акцій – 

1 (одна) гривня 00 копійок, що визначена на підставі оцінки 100% пакету акцій АТ «Троттола», 

яка була здійснена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Снаговським Олександром Івановичем 

(код за ЄДРПОУ – 1887307892; сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №47 від 29 листопада 

2003 року №47) станом на 31 липня 2019 року та затверджена наглядовою радою АТ «Троттола» 

(протокол засідання №9 від 02.08.2018 року). 

4. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право. 

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається шляхом 

множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості акцій, які 

знаходяться у власності акціонера до кількості акцій, які складають зареєстрований статутний 

капітал Товариства. 

5. Строк і порядок реалізації переважного права. 

Особи, які є власниками акцій АТ «Троттола» на дату проведення позачергових загальних 

зборів акціонерного товариства, що відбулися 01 вересня 2019 року та на яких прийнято рішення 

про збільшення статутного капіталу АТ «Троттола» шляхом приватного розміщення акцій, мають 

переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці 

належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 01.09.2019 року. 

Акціонер, який бажає придбати акції повинен на етапі реалізації переважного права акціонерів 

подати на ім’я генерального директора АТ «Троттола» письмову заяву про намір придбати акції. 

Заяви надсилаються (подаються) за місцезнаходженням Товариства: 79018, Львівська область, 

місто Львів, вулиця Тобілевича, будинок 8. 

У заяві акціонера про намір реалізувати переважне право на придбання акцій повинно бути 

зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що 

ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або 

печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи - юридичної особи. У разі подання 



заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують 

повноваження такого представника. 

Строк подання заяв: з 02.12.2019 року по 20.12.2019 року включно. 

У випадку, якщо акціонер не подає заяву на придбання акцій, що плануються до розміщення у 

встановлені строки, та/або подає заяву про відмову про придбання акцій, такий акціонер 

вважатиметься таким, що відмовився від свого переважного права на придбання простих акцій, що 

плануються до розміщення 

Оплата за акції, що придбаваються під час реалізації акціонерами переважного права, може 

здійснюватися виключного грошовими коштами у безготівковій формі в національній валюті 

України (гривні). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі в національній валюті України 

(гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок емітента цінних паперів за такими реквізитами: 

одержувач - АТ «Троттола», ідентифікаційний код юридичної особи 20835669, поточний рахунок 

26000010051901 в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209. 

Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа. 

Кошти повинні бути внесені не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто 

повинні бути сплачені і зараховані на рахунок Товариства у строк від дати подання заяви до 18:00 

год. 02.12.2019 року. 

Видача Товариством на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій 

та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов’язань про продаж 

відповідної кількості акцій здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних 

коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення власників. 

Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів 

здійснюється АТ «Троттола» у два етапи. Перший етап укладення договорів купівлі-продажу акцій 

заплановано провести з 02.12.2019 року по 16.12.2019 року включно; другий етап укладення 

договорів заплановано провести з 17.12.2019 року по 20.12.2019 року включно. 

На першому етапі (з 02.12.2019 року по 16.12.2019 року включно) з акціонером укладається 

договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонер надав заяву про придбання та перерахування 

відповідних коштів під час реалізації власниками акцій АТ «Троттола» свого переважного права. 

На другому етапі (з 17.12.2019 року по 20.12.2019 року включно) акціонерами подається заява 

та укладається договір купівлі-продажу акцій. 

Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що 

передує дню затвердження наглядовою радою АТ «Троттола» результатів укладення договорів з 

першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту 

про результати приватного розміщення акцій. 

Привілейовані акції товариством не розміщаються. 

Посадовими особами Товариства, відповідальними за укладання договорів купівлі-продажу 

акцій є Голова наглядової ради Товариства. Телефони для довідок:  032 2371434. 

 

Наглядова рада АТ «Троттола»  


