
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПФБ КРЕДИТ" 
2. Код за ЄДРПОУ  
25292831 
3. Місцезнаходження  
39627 м. Кременчук квартал 278, б.22-Б 
4. Міжміський код, телефон та факс  
(0536) 79-28-38  (0536) 79-28-58 
5. Електронна поштова адреса  
office@kpfb.poltava.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  
http://www.pfbcredit.com.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення  
Припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду 

 
II. Текст повідомлення  

1).Рішення про припинення (реорганізацію) прийнято 24.04.2018 року річними загальними 
зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 від 24.04.2018). 
Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення у товариство з 
обмеженою відповідальністю: мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з 
обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як приватне акціонерне товариство 
та уникнення цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до 
господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.  
Cпосіб припинення юридичної особи: перетворення.  
Результати голосування: голоси "ЗА" - 1500258, або 100 % голосiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 
0. 
Товариство, що припиняється (реорганізовується): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 25292831, 
місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б. 
Товариство, що створюється під час перетворення (реорганізації): ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»; 
місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б. 
З моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України 
порядку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», що створене внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», воно є 
правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ». 
Обмін простих іменних акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що припиняється 
(реорганізується), на частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що 
створюється внаслідок  реорганізації (перетворення), здійснюється в день державної 
реєстрації ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»- правонаступника ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Умови обміну акцій на частки в статутному капіталі створюваного товариства наступні: 



Розмір статутного капіталу ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», створеного внаслідок 
перетворення, на дату його державної реєстрації дорівнює розміру статутного капіталу 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на дату прийняття рішення про припинення (реорганізацію) 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом його перетворення, а саме: 211 821 427,02 гривень 
(двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 
коп.).  
Розподіл часток в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» відбувається із збереженням співвідношення 
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ», що перетворилося. При цьому, розмір частки (в грошовому виразі) учасника у 
статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» дорівнює розміру загальної номінальної 
вартості належних йому до перетворення Товариства акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». 
Розмір частки (у відсотках) учасника у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», 
створеного внаслідок перетворення, дорівнює розміру його частки (у відсотках) як 
акціонера у статутному капіталі ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що реорганізується.  
Викуп акцій у акціонерів в зв’язку з прийняттям рішення щодо припинення (реорганізації) 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не здійснюється, оскільки за прийняття рішення про 
припинення (реорганізацію) Товариства проголосувало два акціонери, які володіють 1 500 
258 голосів, що складають 100% голосів акціонерів.  
Акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що не підлягають обміну, немає. 
Розмір Статутного капіталу правонаступника:  211821427,02 грн. 
 

 
III. Підпис  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. 

Голова Правління ПрАТ "ФК 
"ПФБ КРЕДИТ" 

 

 

 

Васильченко О.В. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
25.04.2018 

(дата)  
 


