
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента - АТ "Троттола" 

I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування: акціонерне товариство "Троттола". 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20835669. 

3. Місцезнаходження: 79018 місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8. 

4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (032) 237-1434; факс (032) 2970896. 

5. Електронна поштова адреса trottola@trottola.lviv.ua. 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http//trottola.informs.net.ua. 

7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує більше 10 відсотків статутного капіталу. 

II. Текст повідомлення. 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 

відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: 21 квітня 

2018 року, чергові загальні збори акціонерів АТ "Троттола". 

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, 

приватний). Акціонерне товариство розміщує 3 323 750 (три мільйони триста двадцять три 

тисячі сімсот п’ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня 

кожна на суму 3 323 750 (три мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гривень 

00 копійок. Спосіб розміщення – приватний. 

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового 

випуску акцій. Статутний капітал акціонерного товариства "Троттола" збільшується на 3 

323 750 (три мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, 

тобто - з 1 330 000 (одного мільйона триста тридцяти тисяч) гривень 00 копійок до 4 653 750 

(чотирьох мільйонів шістсот п’ятдесяти трьох тисяч сімсот п’ятдесяти) гривень 00 копійок. 

Номінальна вартість акції: 1 (одна) гривня 00 копійок. 

Ціна розміщення акцій становить 1 (одна) гривня 00 копійок за одну акцію, що дорівнює 

номінальній вартості 1 (одна) гривня 00 копійок та не є нижчою за її ринкову вартість. 

Ринкова вартість однієї простої іменної акції АТ "Троттола" становить 1 (одна) гривня 00 

копійок та визначена на підставі звіту про незалежну оцінку, складеного 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 21 

березня 2018 року – день, що передував публікації в офіційному друкованому виданні (газета 

"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 22.03.2018 року 

№56 (2809) ч.2) загального повідомлення про скликання чергових загальних зборів 

акціонерів АТ "Троттола". 

Ринкова вартість акції затверджена Наглядовою радою (протокол  від 23.03.2018 року №3). 

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі АТ 

"Троттола" акціонера Рущишина Ярослава Івановича, який вже володіє 405 950 акціями, що 

становить 30,5225% статутного капіталу акціонерного товариства до розміщення акцій. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку 

вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які 

знаходяться в обігу, на дату прийняття цього рішення: 349,90%. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, які 

знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього 

рішення: 100,0%. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються. 
Права, які отримують інвестори у цінні папери, що розміщуються, визначені чинним 

законодавством та статутом АТ "Троттола". 

Спосіб оплати цінних паперів. Оплата акцій виключно грошовими коштами у національній 

валюті України (у гривнях) за рахунок власних коштів, в безготівковій формі, шляхом 

перерахування грошових коштів на поточний рахунок акціонерного товариства. 

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів. 

Залучені у результаті приватного розміщення акцій додаткові фінансові ресурси планується 
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використати для поповнення обігових коштів акціонерного товариства з метою проведення 

модернізації виробництва та розширення ринків збуту продукції, яку виробляє АТ 

"Троттола". 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів. Конвертація цінних паперів, 

щодо яких прийнято рішення про розміщення, не передбачена. 

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. Акціонерне товариство 

зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття 

збитків від господарської діяльності. 

III. Підпис та посада. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність, згідно з чинним законодавством. 

Генеральний директор АТ "Троттола" Рущишин Я.І. 


