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Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата виникнення

22.06.2011

Дата публікації

23.06.2011 19:01:00

Найменування емітента*

Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"

Юридична адреса*

03150 місто Київ вул. Червоноармійська буд. 62-А

Керівник*

Будяков Владислав Євгенович - Голова Правління. Тел: 0442016417

E-mail*

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

На позачергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 22 червня 2011 року (протокол Загальних зборів №8 від 22.06.2011 р.), було прийнято рішення збільшити
Статутний капітал Товариства за рахунок збільшення кількості простих, іменних акції існуючої номінальної вартості 0,50 грн. (п’ятдесят копійок), шляхом закритого
(приватного) розміщення додаткового випуску простих, іменних акцій в бездокументарній формі існування у кількості 6 000 000 (шість мільйонів) штук на суму 3 000 000
(три мільйонів) грн. 00 коп.
Запланований курс продажу акцій – пропонується продаж акцій за ринковою вартістю 1,15 грн. (одна гривня п’ятнадцять копійок).
Власники пакетів більших 10%: Копилов Денис Валерійович – 32,3051%; ПрАТ «Комплекс «Либідський» - 33,0584; ТОВ «КУА «Інеко-Інвест» - 30,6%.
Співвідношення суми акцій, що розміщуються та загальної суми акцій які знаходяться в обігу, до розміру Статутного капіталу, складає 160%.
Права, які отримують інвестори (акціонери Товариства), у повному обсязі відповідають правам акціонерів, згідно чинного законодавства України та Статуту
Товариства, та при додатковому випуску не змінюються та не обмежуються.
Джерело оплати акції - виключно грошові кошти в національній валюті України.
Метою розміщення акцій є приведення розміру Статутного капіталу у відповідність до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та ліцензійних умов на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Рішення про розміщення акцій прийнято на Загальних зборах акціонерів. На дату проведення Загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо прогнозованої
кількості акцій, яку планує придбати кожен акціонер.
Конвертація цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачена.
Акції розміщуються виключно серед акціонерів.
Акціонери з 04.07.2011 р. до 22.07.2011 р., перед початком розміщення акцій, користуються переважним правом на придбання акцій, пропорційно частці належних їм
простих акцій від загальній кількості простих акцій.
Розміщення акцій буде проходити з 9-ї години 25.07.2011 р. до 18-ї години 26.07.2011 р. у два етапи:
1-й етап: починається о 9-ій годині 25.07.2011 року, закінчується о 18-ій годині 25.07.2011 року. На першому етапі з акціонером укладається договір купівлі-продажу
акцій, щодо яких акціонером була надана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, під час реалізації переважного права.
2-й етап: починається о 9-ій годині 26.07.2011 року, закінчується о 18-ій годині 26.06.2011 року. На другому етапі розміщення здійснюється розміщення серед акціонерів
Товариства акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі.
Протягом 2-го етапу акціонерами Товариства, подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов
розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження Наглядовою радою, результатів та звіту приватного розміщення акцій.
Після закінчення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій Наглядова рада на своєму засіданні затверджує результати закритого (приватного)
розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
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