Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
03.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

101-05/12
(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 № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння

Скляров Вiталiй Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
18028, Черкаська обл., м. Черкаси , вул. Героїв Холодного Яру, 72
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00203826
5. Міжміський код та телефон, факс
0472-39-61-55 0472-54-01-46
6. Адреса електронної пошти
сorpsekretar@azot.ck.ua
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.
ДУ "АРIФРУ", 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://azot.ck.ua/content/news7/inform/information.php

03.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного
товариства до зміни

Повне найменування акціонерного
товариства після зміни

1

2

3

4

1

02.04.2020

ПУБЛIЧНЕ АКIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОТ"

ПРИВАТНЕ АКIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЗОТ"

Зміст інформації:
12.03.2020р. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЗОТ» (протокол № 28 вiд 12.03.2020р.) прийнято рiшення змiнити тип
Товариства з публiчне акцiонерне товариство на приватне акцiонерне товариство.
02.04.2020р. здiйснено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiн: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ».

