
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 23.03.2021  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 18-7/80  

 (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 № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами)  

 Генеральний директор       Лук’яненко Володимир Матвiйович 

 (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 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ - IНЖИНIРИНГ»" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

40009, Сумська обл., м. Суми, вулиця Iллiнська, будинок 13 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00205618 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0542) 61-06-99 (0542) 61-06-99 

6. Адреса електронної пошти 

info@frunze.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

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

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/informaciya-emitentu/ 23.03.2021 

 (адреса сторінки) (дата) 



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 22.03.2021 Акція проста 11600000 22272.00 774.13 

Зміст інформації: 

22.03.2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «СМНВО – ІНЖИНІРИНГ» прийняте рішення про збільшення 

статутного капіталу шляхом емісії (розміщення додаткових цінних паперів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,92 грн. 

(одна гривня дев’яносто дві копійки) кожна, без здійснення публічної пропозиції у кількості 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) 

штук за рахунок додаткових внесків. Розмір збільшення статутного капіталу АТ «СМНВО – ІНЖИНІРИНГ» шляхом додаткового випуску 

акцій  (сума додаткових простих іменних акцій) складає 22 272 000,00 (двадцять два мільйона двісті сімдесят дві тисячі гривень нуль копійок). 

Порядок здійснення розміщення (емісії) – самостійно. Ціна розміщення додаткових простих іменних акцій - 4,00 грн. (чотири гривні нуль 

копійок) за кожну, що є номінальною вартістю однієї акції. Спосіб оплати – грошовими коштами. 

Розміщення (емісія) додаткових простих іменних акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже 

володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме, Товариства  ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер 

HE 219411, кількість акцій до розміщення додаткових простих іменних акцій - 1130844, частка у статутному капіталі до розміщення 

додаткових простих іменних акцій – 75,4676%. 

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються 

до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення - 774,13%. 

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до 

розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 100,00% 

Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються – відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні 

товариства». 

Мета розміщення (емісії) – розвиток виробництва, поповнення обігових коштів. 

Напрями використання отриманих коштів – закупівля та реконструкція обладнання. 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – не передбачена. 

 


