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Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25
відсотків статутного капіталу
11 серпня 2012 року загальними зборами ПАТ "Київ-Лада" (надалі – Товариство) було прийняте рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Буде розміщено 150 000 000 простих іменних
акцій бездокументарної форми існування на загальну суму 1 500 000 гривень шляхом здійснення приватного
розміщення. Статутний капітал буде збільшено на суму 1 500 000 гривень. Номінальна вартість акцій не змінюється і
становить 0,01 грн. Акції розміщуються за ціною 0,01 гривень, що дорівнює номінальної вартості і є підтверджена, згідно
із с.8 Закону України «Про акціонерні товариства», незалежним оцінювачем ТОВ «Фінансова компанія «ТИТАН» та
затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол від 13.07.12 р. ) станом на 06.07.2012 року
Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій. Особи які володіють пакетом акцій 10% і
більше: Енклерд Iнвестментс ЛТД (Кiпр, HE 300222) володіє 5501 штук простих іменних акцій що становить 50,01%
статутного капіталу.
Співвідношення суми цінних паперів які розміщуються до суми статутного капіталу: 1 363 636,36%.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: право брати участь в управлінні
Товариством особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах; право брати участь у розподілі
прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів; право отримувати
інформацію про діяльність Товариства; право вийти зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження Акцій, які йому
належать; право отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна; переважне
право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці належних їм простих акцій.
Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами. Мета розміщення цінних
паперів, а також напрями використання отриманих коштів: збільшення статутного капіталу з метою залучення додаткових
коштів, що дозволить Товариству більш ефективно працювати на ринку автомобільних послуг та розвивати нові
напрямки автомобільної діяльності. Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про
розміщення цінних паперів: рішення про випуск цінних паперів прийнято загальними зборами Товариства. Кількість
цінних паперів, які плануються придбати акціонерами 150 000 000 штук. Умовами випуску акцій конвертації акцій не
передбачено. Інша суттєва інформація: Загальний термін приватного розміщення акцій: з 29 жовтня 2012 року по 23
листопада 2012 року. Приватне розміщення акцій проводитиметься в два етапи. Приватне розміщення акцій під час
першого та другого етапу проводитиметься за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Сімї Сосніних,
будинок 17. Термін проведення першого етапу приватного розміщення встановлюється з 29 жовтня 2012 року по 12
листопада 2012 року включно. Протягом першого етапу акціонери реалізують переважне право на придбання акцій, що
розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці належних їм простих акцій. Термін проведення другого етапу
приватного розміщення встановлюється з 13 листопада 2012 року по 23 листопада 2012 року включно. Під час другого
етапу реалізується право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у кількості, яка залишилась не реалізована
після закінчення першого етапу розміщення. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій: не пізніше 30
календарних днів з дня прийняття Наглядовою радою рішення про відмову від приватного розміщення акцій. Дії, що
проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій; у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено
достроково та повністю сплачено, але не раніше першого дня другого етапу розміщення, Наглядова рада Товариства
може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій
здійснено не в повному обсязі; у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення рішення про затвердження
результатів приватного розміщення акцій ухвалюється Наглядовою радою Товариства на фактично досягнутому та
сплаченому рівні.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Абалов Анатолiй Олександрович.

