Повідомлення про виникнення особливої інформації
(прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10
відсотків статутного капіталу)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний
інститут “Київоргбуд”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00; 590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
2. Текст повідомлення
28 серпня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Проектно-технологiчний iнститут «Київоргбуд» (далi –
Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства
шляхом розміщення додаткових акцій на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного
капiталу.
Додатково планується розмiстити 153 730 071 (сто п’ятдесят три мiльйони сiмсот
тридцять тисяч сiмдесят одна) шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною
номiнальною вартiстю 38 432 517,75 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв чотириста
тридцять двi тисячi п’ятсот сiмнадцять гривень 75 копiйок). Спосiб розмiщення акцiй –
приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок
додаткових внескiв. Розмiщення акцiй здiйснюватиметься серед осіб, якi є акцiонерами
(власниками простих іменних акцій) Товариства на дату прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу Товариства, тобто на 28.08.2017р. Акцiонерам
Товариства надається переважне право на придбання акцiй додаткової емісії
вiдповiдно до статтi 27 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Розмiр збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом додаткового випуску
акцiй становить 38 432 517,75 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв чотириста тридцять двi
тисячi п’ятсот сiмнадцять гривень 75 копiйок). Статутний капiтал Товариства
збiльшується шляхом додаткового випуску акцiй з 388 207,25 грн. (триста вісімдесят
вісім тисяч двісті сім гривень 25 копійок) до 38 820 725,00 грн. (тридцять вісім
мiльйонiв вісімсот двадцять тисяч сімсот двадцять п’ять гривень 00 копiйок). Форма
iснування цiнних паперiв, що розмiщуються -бездокументарна. Номiнальна вартiсть
додатково розмiщуваних акцiй становить 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна.
Цiна розмiщення акцiй становить 15,42 грн. (п’ятнадцять гривень 42 копiйки) за одну
акцію, яка визначена згiдно iз затвердженою вiдповiдно до Закону України «Про
акцiонернi товариства» ринковою вартiстю акцiй Товариства у розмірі 15,42 грн.
(п’ятнадцять гривень 42 копiйки) за одну акцію, яка була визначена суб’єктом
оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність.

Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй
емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють
пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33499232, що дiє
вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого
недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Сьомий» Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет
Менеджмент» (код за ЄДРIСI 233821), кiлькiсть акцiй 758678 шт. та частка у
статутному капiталi Товариства до розмiщення акцiй 48,857794%;
Приватне акцiонерне товариство «Холдингова компанiя «Київмiськбуд», код за
ЄДРПОУ 23527052, кiлькiсть акцiй 565580 шт. та частка у статутному капiталi
Товариства до розмiщення акцiй 36,422555%;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33499232, що дiє
вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого
недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Четвертий» Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет
Менеджмент» (код за ЄДРIСI 233177), кiлькiсть акцiй 200000 шт. та частка у
статутному капiталi Товариства до розмiщення акцiй 12,879718%.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення
становить 9900%. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства,
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття
рiшення становить 100%.
Акцiї Товариства додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi iз
правами за ранiше випущеними акцiями, та вiдповiдають правам акцiонерiв,
встановленим законодавством України та Статутом Товариства.
Оплата за акцiї додаткової емісії здiйснюватиметься виключно грошовими
коштами.
Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства.
Кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, Товариство планує
використати для здiйснення довгострокових фiнансових iнвестицiй.
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв
рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв
емiтента, якими вони володiють, не наводяться, оскiльки рiшення про збiльшення
статутного капiталу Товариства прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Конвертацiя цiнних паперiв умовами розмiщення не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: кошти, що залучаються
вiд розмiщення акцій, не будуть використанi для покриття збиткiв Товариства.
Голова правління

Н.Пустовойт

