ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОПРОЕКТ»
(код за ЄДРПОУ: 00114117),
що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, буд. 9,
тел.(057) 717-57-09, e-mail: dzina@uhp.kharkov.ua,
http://www.uhp.kharkov.ua/
повідомляє про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу
Рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу було прийняте
позачерговими Загальними Зборами акціонерів 28 листопада 2013 року (Протокол №24 від
28.11.2013). Передбачається додатковий випуск простих іменних акцій у кількості 400 000 (чотириста
тисяч штук) шт. на загальну номінальну вартість 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч грн. 00
коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків. Форма існування цінних паперів: бездокументарна.
Розмір статутного капіталу ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» збільшується на 1 800 000,00 (один
мільйон вісімсот тисяч грн. 00 коп.) до 5 418 670,50 (П’ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч
шістсот сімдесят грн. 50 коп.). Номінальна вартість акції: 4,50 (чотири грн. 50 коп.) грн. Акції ПАТ
«УКРГІДРОПРОЕКТ» розміщуються за ціною 4,50 (чотири грн. 50 коп.) грн. за одну акцію, що
дорівнює їх номінальній вартості. При визначені ціни, за якою розміщуються акції ПАТ
«УКРГІДРОПРОЕКТ», враховується незалежна оцінка акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ». Ринкова
вартість визначена згідно висновків залучених у відповідності до законодавства суб’єктів оціночної
діяльності та затверджена Рішенням Наглядової Ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» та дорівнює 4,50
(чотири грн. 50 коп.) грн. На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про зміну
власника великого пакету акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже
володіють пакетом акцій у розмірі 10 і більше відсотків, немає.
На дату прийняття рішення про розміщення на рахунку власника – юридичної особи Сабіан
Інтернешнл Інк., який має у власності більше 10% голосуючих акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»,
кількість цінних паперів становить 551 501 шт., що складає 68,5819 % статутного капіталу
товариства.
Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу ПАТ
«УКРГІДРОПРОЕКТ» на дату прийняття рішення про розміщення акцій складає 49,74%.
Акції розміщуються виключно серед акціонерів. Розміщені акції надають акціонерам права,
рівні з існуючими акціонерами. Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається
однакова сукупність прав.
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України
(Гривні).
Мета розміщення акцій: підвищення рівня капіталізації Товариства; напрями використання:
здійснення фінансування виробничих та соціальних програм Товариства.
На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації щодо членів уповноваженого
органу, що прийняв рішення про розміщення акцій, які придбали або планують придбати акції, що
розміщуються, немає.
Конвертації акцій умовами приватного розміщення не передбачено.
Акціонерам Товариства надається переважне право на придбання простих акцій, що
розміщуються додатково, у кількості пропорційній частці належних цим акціонерам простих акцій.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства з 27 січня
2014 року по 16 лютого 2014 року за адресою: Україна, 61166, м. Харків, пр. Леніна, буд. 9, письмову
заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок №260010012171 в ПАТ «БАНК «ГРАНТ», код
банку 351607, код ЄДРПОУ 00114117 кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним
придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце
проживання (місцезнаходження), кількість акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що ним придбаваються.
Неподання акціонером заяви про придбання акцій у строк до 16 лютого 2014 року включно,
вважається відмовою акціонера від використання переважного права на придбання акцій. Не пізніше

дня, що передує дню початку розміщення, Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про
продаж відповідної кількості акцій ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», що додатково розміщуються.
На першому етапі приватного розміщення в строк з 10-00 години 17 лютого 2014 року до 16-00
години 09 березня 2014 року з акціонерами, які виявили намір скористатися своїм переважним
правом та надали письмові заяви про придбання акцій і перерахували на відповідний рахунок кошти у
сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються, укладається договір купівліпродажу акцій.
На другому етапі приватного розміщення акціонер подає заяву на придбання акцій, що не були
розміщені протягом першого етапу, які він бажає придбати додатково, у строк з 10-00 години 10
березня 2014 року до 16-00 години 16 березня 2014 року включно. Заяви акціонерів задовольняються
у порядку черговості надходження заяв. Заяви акціонерів, які надійшли після досягнення
запланованого обсягу розміщення акцій, не розглядаються. Особи, що придбали акції на другому
етапі приватного розміщення мають сплатити не менше 10 % вартості цих акцій протягом 1(одного)
робочого дня з дати підписання договору купівлі-продажу цінних паперів. Не пізніше настання
строку закінчення другого етапу приватного розміщення акціонери, що придбали акції, мають
сплатити повну вартість цих акцій.
Рішення про приватне розміщення акцій прийнято акціонерами, що приймали участь у
позачергових загальних зборах одностайно. Акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних
зборах та голосували проти рішення збільшення статутного капіталу Товариства, немає.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Кривицький Володимир Володимирович.

