Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
26.12.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 1418/36
(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).

Генеральний директор
(посада)

Новіков О.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 84500, Донецька, м. Бахмут, Миру, буд. 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31226457
5. Міжміський код та телефон, факс: (0627)44-69-24 (0627)44-69-24
6. Адреса електронної пошти: litvinova@vistec.dn.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: , , ,
8. 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 подання
звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262,
УКРАЇНА, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку
26.12.2020 р. SMA 31226457

http://www.vistec.ua
(URL-адреса веб-сайту)

26.12.2020
(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого
органу емітента або суду
N
Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення
Дата прийняття рішення
Способи припинення
з/п
емітента
1
2
3
4
1
26.12.2020
вищий орган емітента
Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 26.12.2020р.;
Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення: Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" (скорочене найменування ПрАТ "ВІСТЕК", протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства
від 26.12.2020р);
Причини такого рішення: ПрАТ "ВІСТЕК" має ознаки неплатоспроможності, оскільки задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до
неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами. Керуючись ч.6 ст. 34 Кодексу України з
процедур банкрутства Загальними Зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення звернутися до суду із заявою про відкриття провадження у
справі про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК».
Спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство): Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом;
Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання: (для акціонерних товариств); 26.12.2020р.
Результати голосування із зазначенням кількості голосів «за» та кількості голосів «проти»: Кількість голосів "за" - 36 031 485 голосів, що становить
100% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах, «Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть
участь у загальних зборах.

26.12.2020 р. SMA 31226457

