Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

27.11.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 27112021-2

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Директор

Чередніченко Олександр Сергійович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО
ОБЛАДНАННЯ"

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство

2. Організаційно-правова форма

08129 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село
Петропавлівська Борщагівка вул.Білоцерківська,
будинок 1, кімната 5/6

3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00222261

+38(050)-649-77-22 немає

5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти

admin@kpostryi.lviv.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/00001/APA

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.kpo.com.ua

27.11.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 12
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів (підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III)

2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
№ з/п
Дата прийняття рішення
Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації
Наявність у емітента кредиторів (так/ні)
1
2
3
4
1
26.11.2021
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства
так
Зміст інформації
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.11.2021 року, прийняли рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. Причини такого рiшення: добровiльне
припиненн Товариства, внаслiдок припинення виробництва продукцiї, надання послуг та отримання прибутку. Результати голосування: кiлькiсть голосiв, вiдданих "за" прийняття
зазначеного вище рiшення - 100 700 голосiв, кiлькiсть голосiв, вiдданих "проти" прийняття зазначеного вище рiшення - 0 (нуль) голосiв. Кредитори наявнi. Строк заявлення кредиторами
своїх вимог до Товариства становить два мiсяця з дня оприлюднення повiдомлення про прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. За даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом), за 2020 рiк, вартiсть чистих активiв - 7481 тис.грн., сума зобов'язань - 3287 тис.грн., розмiр власного капiталу - 7481
тис.грн. Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов'язаннями буде встановлена Лiквiдатором в процесi проведення процедури лiквiдацiї вiдповiдно до чинного
законодавства України. Сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами, на поточну дату не визначена i буде встановлена
Лiквiдатором пiсля задоволення можливих вимог кредиторiв.

