
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Тарасова Вiкторiя Михайлiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

06.10.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТАЛЬ-IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Місцезнаходження 

08300, м. Бориспiль, Київський Шлях, 2/6 

4. Код за ЄДРПОУ 

31885089 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 585-41-70 (044) 585-41-70 

6. Електронна поштова адреса 

Viktoriia.Kozyr@aeromall.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.10.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

191 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
09.10.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
stal-invest.in.ua в мережі Інтернет 06.10.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Розмір 

статутного 

капіталу на 

дату 

прийняття 

рішення 

(тис. грн.) 

Сума, на яку 

зменшується 

статутний 

капітал (тис. 

грн.) 

Розмір 

статутного 

капіталу 

після 

зменшення 

(тис. грн.) 

Спосіб зменшення статутного капіталу 

1 2 3 4 5 6 

1 29.09.2017 98670.00000 31835.08614 66834.91386 
перерозподiл (Ст. 52,53 ЗУ Про господарськi товариства вiд 19.09.1991  

№ 1576-XII) 

Зміст інформації: 

Рiшення про змiну розмiру Статутного капiталу Товариства було прийнято Протоколом №04-2017 Загальних зборiв учасникiв ТОВ "Сталь-

Iнвест" вiд 29.09.2017р. На Загальних зборах були присутнi учасники, якi у сукупностi володiли 67,7358% в статутному капiталi Товариства. 

Решта 32,2642% належать самому Товариству та не враховуються при визначенi кворуму та голосуваннi. Рiшення про зменшення розмiру 

Статутного капiталу на 32,2642% було прийнято одноголосно. Причиною, що обумовила прийняття такого рышення э норма Закону, а саме 

Ст. 53 ЗУ Про господарськi товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII, у якый йдеться про те, що "У разi придбання частки учасника самим 

товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю воно зобов'язане реалiзувати її iншим учасникам або третiм особам протягом строку, що не 

перевищує одного року, або зменшити свiй статутний капiтал вiдповiдно до статтi 52 цього Закону. Протягом цього перiоду розподiл 

прибутку, а також голосування i визначення кворуму у вищому органi проводяться без урахування частки, придбаної товариством." Зменшеня 

вiдбулося шляхом перерозподiлу частки Учасникiв Товариства у Статутному капiталi наступним чином: 

- частка Сопасон Холдiнгз Лiмiтед збiльшилася з 42,1633% до 62,247%; 

- частка Есгарт Лiмiтед збiльшилась з 25,5725% до 37,753%. 

Емiтент НЕ Є АКЦIОНЕРНИМ Товариством.  

Також згiдно Ст. 56 ЗУ Про господарськi товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII "Рiшення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю про 

зменшення його статутного капiталу набирає чинностi не ранiш як через 3 мiсяцi пiсля державної реєстрацiї i оприлюднення у встановленому 

порядку." 

 


