Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Фрутiка"
2. Код за ЄДРПОУ: 33148580
3. Місцезнаходження: 79013 м.Львів, вул. Акад С.Єфремова, буд. 32А
4. Міжміський код, телефон та факс: + 38 03252 62075, + 38 03252 62064
5. Електронна поштова адреса: maxim@galfrost.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://frutica.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання,
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
ІІ. Текст Повідомлення
Єдиний акціонер (власник 100% акцій) Приватного акціонерного товариства "Фрутіка" (надалі Товариство) - юридична особа, резидент Швейцарської конфедерації, Акціонерне товариство
"АМОЛА БЕТАЙЛІГУНГС АГ" (JOINT STOCK COMPANY AMOLA BETEILIGUNGS AG),
номер у комерційному реєстрі СН-310.3.001.353-1, розташоване за адресою: Шефлігассе, 1,
9050, Аппенцелль, Швейцарія (надалі - Акціонер), яке володіє 300 (трьомастами) простими
акціями загальною номінальною вартістю 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень) у статутному
капіталі Товариства, в особі уповноваженого представника Качановського Романа Євгеновича,
що діє на підставі Довіреності від "14" червня 2016 року, апостиль № 2126 від 16.06.2016р.,
відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Фрутіка" та законодавства
України, прийняв 05.08.2016 р. рішення про припиненя товариства шляхом перетворення.
Причини такого рішення - зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду
витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності
Товариства (складність адміністрування: обслуговування обігу акцій (депозитарна установа,
депозитарій, регулятор (НКЦПФР), складний порядок прийняття рішень та форма управління
компанією; необхідність регулярного подання додаткової звітності до НКЦПФР, пов'язаної з
випуском та обігом акцій; додаткові витрати на обслуговування та адміністрування
акціонерного товариства) і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.
Спосіб припинення юридичної особи - перетворення.
Найменування юридичної особи правонаступника, - Товариство з обмеженою відповідальністю
"Фрутіка".
Розмір статутного капіталу правонаступника - 300 000,00 грн.
Порядок розподілу активів та зобов'язань - активи та зобов'язання Товариства передаються в
повному обсязі за передавальним актом товариству-правонаступнику.
Порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї)
юридичної особи - правонаступника: обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрутіка" відбувається на установчих зборах
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрутіка" разом з прийняттям рішення про
створення товариства та затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю
"Фрутіка". Коефіцієнт конвертації 300 акцій: 100 часток (три акції Товариства обмінюється на
одну частку ТОВ "Фрутіка"). Таким чином, одна (1) частка статутного капіталу ТОВ "Фрутіка"
буде дорівнювати 3 акціям ПрАТ "Фрутіка". Статутний капітал Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фрутіка" дорівнює статутному капіталу Приватного акціонерного товариства
"Фрутіка" у розмірі 300 000, 00 (триста тисяч) грн. Статутний капітал ТОВ "Фрутіка" поділено
на 100 часткок, номінальна вартість однієї частки 3000,00 (три тисячі) грн.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова комісії з припинення
Бєлозьоров М.В. 05.08.2016

