Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор



Червак I.I.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

22.09.2016
(дата)






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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	08300, Київська обл., м. Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ
	00378537
5. Міжміський код та телефон, факс
	+38 044 371-78-09, +38 044 371-78-08
6. Електронна поштова адреса
	irina.pronina@axa.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Повідомлення
 


 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 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
20.09.2016
Акція проста
940 000 000
47 000 000
224,35
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу: 20.09.2016 року.
Назва органу, що прийняв таке рiшення: позачергові загальнi збори акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Лантманнен Акса".
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: розмiщуються 940000000 (дев'ятсот сорок мільйонів) штук простих іменних акцій, номiнальною вартiстю 0,05 (нуль гривень п'ять копійок) гривень кожна акція, на суму 47000000,00 (сорок сім мільйонів) гривень. 
Спосiб розмiщення: приватний. 
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй: статутний капiтал збiльшується на 47000000,00 (сорок сім мільйонів) гривень і становитиме 67949820,80 (шістдесят сім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот двадцять гривень вісімдесят копійок) гривень.
Номiнальна вартiсть акцiй: 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копiйок). 
Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення: цiна розмiщення дорiвнює ринковiй вартостi однієї акції. Ринкова вартість однієї акції становить 0 (нуль) гривень 5 (п'ять) копійок. Ринкова вартість визначена на підставі звіту про незалежну оцінку, складеного суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою-підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем, станом на 01.09.2016 р. та рецензії на даний звіт, складеної суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Актив Експерт" 01.09.2016 р. Ринкова вартість акцій Приватного акціонерного товариства "Лантманнен Акса" затверджена рішенням Наглядової ради № 30 від 01.09.2016 р. в розмірі 0,05 гривень (п'ять копійок).   
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй: "юридична особа" Лантманнен Варгарда Кварн АБ,Швеція, що володіє 418953063 акціями, що становить 99,989653% у статутному капіталі.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 224,35%. 
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення -100 %.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Особи (власники акцій Товариства), що придбали акції, які плануються розмістити, користуються правами, передбаченими Статутом Товариства, зокрема: кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права: брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати органи управління Товариством, визначені в Статуті, та бути обраними до них; брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди); у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;  розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України. 
Спосiб оплати цiнних паперiв:  оплату акцій учасники приватного розміщення здійснюються виключно грошовими коштами, згідно з чинним законодавством України, за рахунок власних коштів, в безготівковій формі, в національній валюті або в Євро по курсу НБУ на дату здійснення оплати за ціною розміщення шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: фінансові ресурси від розміщення акцій, у повному обсязі будуть використані на погашення основної кредиторської заборгованості Товариства зокрема: погашення кредитних коштів, отриманих від ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" Договір щодо надання мультивалютної відновлювальної кредитної лінії №463 ("Кредитний договір № 463") від 12 вересня 2011 року із змінами і доповненнями  в обсягах, передбачених кредитним договором; погашання кредитних коштів, отриманих від нерезидента Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) згідно Договору позики № 78-03/2010 від 16.03.2010 р. із змінами і доповненнями, в обсягах, передбачених кредитним договором; погашення інших кредитних коштів за необхідності.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства. Привілейовані акції не розміщуються.



