
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       Ковток Галина Iванiвна 

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

  М.П.  
28.09.2015 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Червонозаводське, вулиця Матросова, будинок 10 

4. Код за ЄДРПОУ 
30382533 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(044)393-40-93 393-40-94 

6. Електронна поштова адреса 
yanchyshend@ulf.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.09.2015 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у* №180 "Бюлетень Цiннi папери України" 29.09.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://rise-maximko.com/ в мережі Інтернет 29.09.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу 

№ з/п Дата прийняття 
рішення 

Вид цінних паперів, що 
розміщуються 

Кількість цінних 
паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 
розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 25.09.2015 Акція проста 107928860 3345794.66 917.92 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО", код ЄДРПОУ 30382533, мiсцезнаходження: 37240, Полтавська обл., 
Лохвицький район, мiсто Червонозаводське, вулиця Матросова, будинок 10, тел. (044) 393-40-93, факс: (044) 393-40-94: 
Повiдомляє, що єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙЗ-МАКСИМКО" (акцiонер – УКРЛЕНДФАРМIНГ 
ПЛС, юридична особа, зареєстрована згiдно законодавства Республiки Кiпр, Реєстрацiйний номер НЕ233280 мiсцезнаходження: Анексартiсiас 
& Курiакоу Матсi, 3 п/с 3040, Лiмассол, Кiпр), якому належить 11 758 020 штук простих iменних акцiй, що становить 100 вiдсоткiв Статутного 
капiталу, 25 вересня 2015 року було прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"РАЙЗ-МАКСИМКО" за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв та iнвесторiв (не акцiонерiв), на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв Статутного 
капiталу Товариства та з можливiстю реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що розмiщуються додатково 
(рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 25.09.2015 р.). Емiтентом не заплановано використання внескiв, отриманих при розмiщеннi акцiй в рахунок 
їх оплати, для покриття збиткiв Товариства. Фiнансовi ресурси, в розмiрi 100 вiдсоткiв, отриманих Товариством в результатi приватного 
розмiщення акцiй, будуть використанi для придбання нового обладнання, модернiзацiї дiючого обладнання виробничого призначення, 
розширення виробництва та подальшого його розвитку. Збитки акцiонерiв, пов’язанi зi збiльшенням Статутного капiталу, не передбачаються. 
1. Розмiр Статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙЗ-МАКСИМКО" на дату прийняття рiшення про 
збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв: 364 498 620 гривень. 
2. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення, їх тип, номiнальна вартiсть: 107 928 860 штук простих iменних акцiй, 
номiнальною вартiстю 31 гривня кожна. Форма iснування акцiй – бездокументарна. 
3. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, що передбачена до розмiщення: 3 345 794 660 гривень. Цiна розмiщення 31,49 гривень за одну акцiю, 
вiдповiдно до Звiту про оцiнку акцiй складеного станом на 21 вересня 2015 року, яка не є меншою iснуючої номiнальної вартостi акцiй – 31 
гривня. Внески в оплату за акцiї здiйснюватимуться як грошовими коштами в нацiональнiй валютi України, так i майном, при цьому у перiод 
реалiзацiї переважного права виключно грошовими коштами. 
4. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства, користуються переважним правом на придбання акцiй, що розмiщуються у процесi 
приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi, належних їм акцiй, у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 
5. Розмiщення акцiй передбачається у два етапи пiсля отримання Тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування 
Тимчасового глобального сертифiкату. 



№ з/п Дата прийняття 
рішення 

Вид цінних паперів, що 
розміщуються 

Кількість цінних 
паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 
розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

6. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi будуть перераховуватися на Поточний рахунок Товариства: номер 2600600110171, вiдкритий у ПАТ 
"КБ "Фiнансова iнiцiатива", м. Києва, МФО 380054, в нацiональнiй валютi (у гривнях). Оплата за акцiї в iноземнiй валютi не передбачається. 
7. Розмiщення акцiй додаткової емiсiї може призвести до зменшення пакету акцiй власника – УКРЛЕНДФАРМIНГ ПЛС, якому належать 11 
758 020 акцiй, що становить 100 вiдсоткiв у Статутному капiталi Емiтента. 
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до загальної суми цiнних паперiв Емiтента, якi знаходяться в 
обiгу, до розмiру Статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає – 917,92 вiдсоткiв. 
8. Додаткову емiсiю акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙЗ-МАКСИМКО", код ЄДРПОУ 30382533, здiйснювати за 
його мiсцезнаходженням, а саме: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, мiсто Червонозаводське, вулиця Матросова, будинок 10. 
9. Вiдповiдальнiсть за здiйснення всiх дiй, з урахуванням вимог чинного законодавства України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку, щодо приватного розмiщення акцiй додаткової емiсiї, покласти на Емiтента – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РАЙЗ-МАКСИМКО". 
10. Повноваження, по затвердженню результатiв приватного розмiщення акцiй, результатiв укладення Договорiв купiвлi-продажу простих 
iменних акцiй з Учасниками приватного розмiщення акцiй та Звiту про результати приватного розмiщення акцiй, надати акцiонеру – 
УКРЛЕНДФАРМIНГ ПЛС, який володiє 100 вiдсотками акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙЗ-МАКСИМКО". 
11. Уповноваженою особою, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй визначити Ковток 
Галину Iванiвну. На перiод вiдсутностi Уповноваженої особи, Ковток Галини Iванiвни, в зв’язку з хворобою, вiдрядженням, вiдпусткою, 
повноваження Уповноваженої особи надати Смолинець Наталiї Василiвнi. 
 


