Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Лiквiдацiйної
комiсiї

Шмигаль Олександр Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА "КРАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39631, м. Кременчук, Полтавська обл., проїзд Ярославський, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05593453
5. Міжміський код та телефон, факс
0536766210 0536771673
6. Електронна поштова адреса
ftf.info@kraz.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

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

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

http://www.autokraz.com.ua/іndex.php/uk/іnformatsіyaemіtenta-vtf-kraz-2
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

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

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента
шляхом ліквідації

Наявність у емітента
кредиторів (так/ні)

1

2

3

4

1

17.12.2018

Загальнi збори акцiонерiв

Так

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", які відбулись 17 грудня 2018 року, було прийнято рішення
припинити Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.
Рішення прийнято на виконання п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України в зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства за даними
фінансової звітності за 2017 рік є від'ємною величиною, та відсутні перспективи покращення стану підприємства через незадовільні результати
діяльності в 2018 році
Результати голосування щодо припинення Товариства: подано голосів "ЗА" - 1 366 526, що складає 100,0000 % від кількості голосів
акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" – 0 голосів.
Кредитори наявні. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про
прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".
За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про
ліквідацію емітента, а саме, за 2017 рік: вартість чистих активів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" становить (- 2 936 тис. грн.); сума зобов’язань Товариства
(2 307 385 тис. грн.); розмір власного капіталу ( - 2 936 тис. грн.).
Достатність активів емітента для розрахунку за його зобов’язаннями буде встановлена ліквідаційною комісією в процесі проведення
процедури ліквідації відповідно до чинного законодавства України.
Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами, на поточну дату не визначена і буде
встановлена ліквідаційною комісією після задоволення можливих вимог кредиторів.

