Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 22/04-19

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Генеральний
директор
(посада)

Клiмiнський Вiктор Антонович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти

7. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи,
яка здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕКСТИЛЬ"
Приватне акцiонерне товариство

10020 м. Житомир пр-т Миру, 16
00307230
(0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30
184@comreg.com.ua
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://ztsocks.com/?p=3811

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Додаток 2
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів пункт 2
глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
№ з/п

Дата прийняття
рішення
2
19.04.2019

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що
розміщуються (шт.)
4
312907

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис. грн)
5
3129070.000

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)
6
144.135

1
3
1
Акцiя проста
Зміст інформації
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: 19.04.2019 року.Найменування органу, що прийняв таке рiшення:
рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол №б/н вiд 19 квiтня 2019 р.).Вид, тип: акцiї простi iменнi.Кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 312 907 шт. на суму 3 129 070
гривень.Спосiб їх розмiщення: без здiйснення публiчної пропозицiї шляхом їх безпосередньої пропозицiї заздалегiдь визначеному колу осiб - серед акцiонерiв Товариства.Порядок
здiйснення такого розмiщення (емiсiї) (самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про андеррайтинг): самостiйно без залучення андеррайтера.Розмiр збiльшення
статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй: загальна номiнальна вартiсть 3 129 070.00 грн. (Три мiльйони сто двадцять дев'ять тисяч сiмдесят
гривень 00 копiйок), номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 10,00 грн. Ринкова вартiсть однiєї акцiї визначена вiдповiдно до законодавства станом на останнiй робочий день (14.03.2019 року),
що передує дню розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї про ринок цiнних паперiв повiдомлення про скликання загальних зборiв, до порядку денного яких
включено питання про збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi, визначена суб'єктом оцiночної
дiяльностi ТОВ "Адамiл" (ЄДРПОУ-22956963) та затверджена рiшенням Наглядової ради (Протокол №6 вiд 18 квiтня 2019 р.).Акцiонерне товариство здiйснює розмiщення кожної акцiї за
цiною, не нижчою за її ринкову вартiсть, i не має права розмiщувати акцiї за цiною, нижчою за їх номiнальну вартiсть: номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10,00 грн. (десять гривень). Цiну
розмiщення акцiй визначено та затверджено Наглядовою радою Емiтента (протокол №7 вiд 19.04.2019): цiна розмiщення акцiї 18.87грн. (вiсiмнадцять гривень 87 копiйок) за одну просту
iменну акцiю. Розмiщення акцiй не призводить до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, але може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонера, який вже
володiє пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ БIЗНЕСОМ" (iдентифiкацiйний код34568830), володiє 199220 шт. акцiй емiтента, що складає частку в статутному капiталi 91,767% до розмiщення акцiй.Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних
паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 144,135%.Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 100%.Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi
папери, що розмiщуються: iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують однакову сукупнiсть прав, включаючи право на участь в управлiннi Товариством; отримання
дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку,
визначеному законодавством України;також iншi права, передбаченi чинним законодавством, Статутом товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв. Спосiб оплати цiнних паперiв:
оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування повної вартости акцiй за цiною розмiщення на поточний рахунок
товариства. Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: поповнення статутного
капiталу, оновлення основних засобiв, реконструкцiя виробництва - 3 129 070 гривень на реконструкцiю виробництва. Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що
прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв
емiтента (Протокол № б/н вiд 19 квiтня 2019 р.). Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються, не передбачена. Iнша суттєва
iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв вiд фiнансовогосподарської дiяльностi товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї).

