
ПАТ „НВО„РАССВЕТ-ЕНЕРГО”
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що додатково

розміщуються
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання "Рассвет-
Енерго"(надалі – Товариство)
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04824652
1.4. Місцезнаходження емітента: 02095 м.Київ вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-390-08-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ipde@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.rassvetenergo.pat.ua

2. Текст повідомлення
10 квітня 2012 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про збільшення статутного

капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 116 000 000 (сто шістнадцять мільйонів) акцій простих

іменних.
Випуск привілейованих акцій не передбачено.
Ціна розміщення: 0,25 грн (нуль гривень 25 копійок) за 1 (одну) акцію затверджена Загальними зборами

акцiонерiв 10.04.2012р, та  дорiвнює номiнальнiй вартостi 1 (однiєї) акцiї та ринковiй вартостi 1 (однiєї) акцiї. Ринкова
вартiсть акцiй затверджена Наглядовою Радою Товариства 05 березня 2012 року на пiдставi бiржового курсу станом
на 05 березня 2012 року, оприлюдненого ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: Пропорційна
кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним переважного права розраховується за формулою:

А = 116 000 000 * В / 600 360, де
А – кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права на

придбання акцій, що додатково розміщуються, штук;
116 000 000 – загальна кількість акцій, запропонована до розміщення;
В – кількість простих акцій, які належать акціонеру станом на 10 квітня 2012 року;
600 360 – загальна кількість простих акцій у статутному капіталі Товариства станом на 10 квітня 2012 року.
Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі, якщо вона

не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами.
Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кількість акцій,  на яку він може реалізувати таке

право,  так й частково –  на певну кількість акцій від загальної кількості акцій,  що він має право придбати у процесі
реалізації переважного права.

У разі, якщо протягом строку подання заяв акціонерами на реалізацію переважного права на придбання акцій, а
саме з 15 червня 2012 року по 06 липня 2012 року включно, акціонер не надав заяву на реалізацію переважного права,
вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. Отримання
письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання переважного права на придбання акцій
умовами розміщення акцій не передбачено. У разі, якщо протягом зазначеного строку акціонер надав заяву на
реалізацію переважного права на придбання акцій, однак не перерахував кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій,
що придбаваються та/або не уклав відповідний договір купівлі-продажу протягом 1-го етапу розміщення, а саме з 09
липня 2012 року по 15 липня 2012 року включно, вважається, що акціонер відмовився від використання свого
переважного права на придбання акцій.

Строк і порядок реалізації переважного права:
Перелік осіб, що мають переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються, складається в

порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, згідно зі зведеним обліковим реєстром
акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій,  а саме 10  квітня 2012  року.  Особи,  які включені до
зазначеного переліку, повідомляються не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій шляхом направлення
акціонерам простих листів та опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про порядок реалізації
акціонерами переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен:
1. Подати на ім’я директора Товариства письмову заяву на реалізацію переважного права на придбання акцій в

довільній формі в строк з 15  червня 2012  року по 06  липня 2012  року включно.  У заяві обов’язково зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові (повне найменування) заявника, його місце реєстрації (місцезнаходження), поштову
адресу, ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ), кількість і номінальну вартість акцій (зазначені як цифрами, так і
словами), які має намір придбати заявник, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, які належать акціонеру.

Заява від фізичної особи підписується нею або її уповноваженим представником (за наявності оформленого
відповідно до вимог законодавства документа, що підтверджує повноваження представника) в присутності
представника Товариства. Заява від імені юридичної особи підписується її керівником або уповноваженою ним
особою (за наявності оформленого відповідно до вимог законодавства документа, що підтверджує повноваження
представника) та скріплюється печаткою юридичної особи. Реєстрація заяв здійснюється у день  надходження. Під час
реєстрації заяв їм надаються реєстраційні номери та фіксується дата та час надходження. Заява вважається поданою,
якщо вона отримана Товариством в строк з 15 червня 2012 року по 06 липня 2012 року до 16.00.

2. Перерахувати на поточний  рахунок Товариства кошти в розмірі 100% суми, яка дорівнює вартості цінних
паперів, що придбаваються акціонером відповідно до поданої заяви.

Форма оплати акцій: грошові кошти в національній валюті.



Реквізити для перерахування: отримувач: ПАТ «НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 04824652, поточний
рахунок 2600810545701 в ПАТ «МетаБанк» м.Запоріжжя, МФО 313582.

з призначенням платежу «внесок до статутного капіталу ПАТ «НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО», згідно рішенню
Загальних зборів акціонерів від 10.04.12р. за акції прості іменні, без ПДВ».

Кошти повинні бути сплачені акціонером та зараховані на зазначений банківський рахунок Товариства не
пізніше 17.00 години 06 липня 2012 року.

Кошти, що перераховані акціонером у банківську установу в розрахунок за акції, які він має намір придбати, з
порушенням правил складання та/або подання заяви на реалізацію переважного права на придбання акцій, визначених
умовами розміщення, повертаються акціонеру.

При прийнятті заяви від акціонерів та перерахованих коштів за акції, що додатково розміщуються, Товариство
протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше 06 липня 2012 року, видає
акціонерам письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Несплачені згідно умов реалізації переважного права акції, на придбання яких подані заяви в процесі реалізації
переважного права, реалізуються Товариством в процесі розміщення.

3. На 1-му етапі приватного розміщення акцій з 09 липня 2012 року по 15 липня 2012 року включно
укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які реалізували своє переважне право на придбання акцій
(належним чином подали заяву на реалізацію переважного права на придбання акцій та повністю сплати вартість
акцій). У разі, якщо протягом зазначеного строку акціонер не уклав відповідний договір купівлі-продажу, вважається,
що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. 1-й етап проводиться за
адресою м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 45, кв. 126 з 09 липня 2012 року по 15 липня 2012 року включно.

2-й етап проводиться за адресою м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 45, кв. 126 з 16 липня 2012 року по 22
липня 2012 року включно. Акцiї, що залишилися не розмiщеними на першому етапi, розмiщуються серед акцiонерiв
пiсля завершення першого етапу розміщення протягом другого етапу розміщення. Акцiонерами подається заява,
укладається договiр купiвлi-продажу акцiй. Повна оплата акцiй здiйснюється вiдповiдно до умов розмiщення, але не
пiзнiше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатiв приватного розмiщення акцiй.

Телефон для довідок: 061-787-69-07.


