
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 правлiння       Круглов Сергій Степанович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   13.05.2016 
        (дата) 
          
  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 24656 
"БОГДАНIВСЬКЕ" 

  
2. Організаційно-правова форма   Акціонерне товариство  
  
3. Місцезнаходження   79056, М.ЛЬВIВ, ВУЛ. БОГДАНIВСЬКА, 11 
  
4. Код за ЄДРПОУ   03117613 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 242-06-51, 242-06-51 
  
6. Електронна поштова адреса   atpbogdan@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   13.05.2016 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №88, Газета "Бюлетень. Цінні папери 
України" 

  16.05.2016 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://bogdanivske-atp.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   13.05.2016       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 
суду 

 
№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення 

1 2 3 4 
1 29.04.2016 вищий орган емітента, Загальні збори акціонерів Перетворення 

Зміст інформації: 
29.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Львівське АТП-24656 "Богданівське" (дата проведення зборів - 
29.04.2016 р.) прийнято рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "Львівське АТП-24656 "Богданівське"     "шляхом його перетворення у 
Товариство з додатковою відповідальністю "Львівське АТП-24656 "Богданівське" . Причиною прийняття такого рішення  стала мінімізація витрат товариства, 
пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - 
1300318   (один мільйон   триста  тисяч  триста вісімнадцят) голосів, що становить 100% зареєстрованих осіб, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
"ПРОТИ" -  0 (нуль)  голосів, що становить 0 % зареєстрованих осіб, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосів, що 
становить 0 % зареєстрованих осіб, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повне найменування товариства-правонаступника: Товариство з додатковою 
відповідальністю "Львівське АТП-24656 "Богданівське". Всі активи, зобов'язання та інші права і обов'язки ПАТ "Львівське АТП-24656 "Богданівське", що 
припиняється, переходять до правонаступника - товариства з додатковою відповідальністю, що буде створено внаслідок перетворення акціонерного товариства, розмір 
статутного капіталу товариства правонаступника становитиме 498000 гривень 00 копійок. Обмін акцій ПАТ "Львівське АТП-24656 "Богданівське" на частки ТДВ 
"Львівське АТП-24656 "Богданівське"  буде проводитись на наступних умовах : розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю "Львівське 
АТП-24656 "Богданівське" дорівнює розміру статутного капіталу акціонерного товаритсва, що перетворюється. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в 
частки підприємницького товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення 
кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Виходячи з вимог п. 4 ст. 87 Закону "Про акціонерні 
товариства", яким передбачено, що розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості 
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося, а також враховуючи вимоги п. 3 розділу ІІІ Положення про 
скасування реєстрації випуску акцій, яким визначено, що розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на 
дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, 
що не підлягають обміну, конвертація акцій буде здійснюватися у співвідношенні 1:1. Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера в статутному капіталі товариства, 
що перетворюється, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі товариства, створеного шляхом перетворення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 

 


