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.
Голова ліквідаційної
комісії

Бандола Олександр Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРЕКС"
емітента
2. Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма
3. Місцезнаходження
07800 Київська обл., смт. БОРОДЯНКА ВУЛ.
IНДУСТРIАЛЬНА, 2
05764593
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

(04577) 5-13-83 (04577) 5-20-94
Pl_borex@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

13.10.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

199 Бюлетень "Відомості Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.borex.in.ua

© SMA

(дата)

в мережі
Інтернет:

(адреса сторінки)

12.10.2017

20.10.2017

05764593

(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
№ з/п

Дата прийняття рішення

1
1

2
12.10.2017

Назва органу, який прийняв рішення про
припинення емітента шляхом ліквідації
3
Загальні збори акціонерів

Наявність у емітента кредиторів
(так/ні)
4
так

Зміст інформації:
12.10.2017 року Загальні збори акціонерів ПАТ "БОРЕКС" прийняли рішення припинити ПАТ "БОРЕКС" шляхом його ліквідації у зв'язку з відсутністю коштів на
погашення боргових зобов'язань. Результати голосування: "за" 221104 голоси (100%), "проти" 0 голосів (0%), "утрималися" 0 голосів (0%). У емітента наявні
кредитори. Вартість чистих активів 59042 тис.грн, сума зобов'язань 89456 тис.грн, розмір статутного капіталу 42745 тис. грн. за даними річної фінансової звітності,
підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за 2016 рік. Достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями буде визначена після проведення
інвентаризації.

12.10.2017

© SMA

05764593

