
Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

Загальні відомості: 1. Приватне акціонерне товариство  “Транснаціональна корпорація “Граніт”
2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32805271
4. Місцезнаходження емітента: 11570, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Щорсівка, вул.Броварська,40.
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04142) 49162 
6. Електронна поштова адреса: vorobets@ifcem.if.ua
7.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для  розкриття  інформації: 
tnkgranit.prat.in.ua
7.  Вид  особливої  інформації:  Відомості  про  прийняття  рішення  про  розміщення  цінних  паперів  на  суму,  що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу 
 Текст повідомлення:  
1. Рішення про розміщення цінних паперів на суму,  що перевищує 25% статутного капіталу прийняте черговими 
загальними зборами акціонерів 20 квітня 2012 року (протокол №16).
2. Вид цінних паперів - акція. Кількість акцій, що розміщаються: 129800 штук загальною номінальною вартістю 
12980000,00 гривень. Спосіб розміщення акцій – закрите (приватне) розміщення.
3. Тип акцій: прості,  форма існування цінних паперів, що розміщуються: бездокументарна. 
4. Розмір збільшення статутного капіталу - на суму 12980000,00 грн. шляхом додаткового аипуску акцій в кількості 
129800 штук.  Номінальна вартість – 100 гривень за одну акцію. Акції передбачаються до продажу за ціною 189 
гривень за одну акцію. Товариство здійснило оцінку ринкової вартості акцій, яка розрахована станом на 18 березня 
2012  року (на  день,  що передує  дню опублікування  повідомлення про скликання  загальних  зборів  акціонерів). 
Ринкова вартість однієї  акції  становить 189 гривень. Оцінка вартості  акцій здійснена відповідно до ст 8 Закону 
України "Про акціонерні  товариства" суб'єктом оціночної  діяльності  -  суб'єктом господарювання:  товариством з 
обмеженою  відповідальністю  "ЕКА-Захід",  код  ЄДРПОУ:  25070792,  сертифікат  суб'єкта  оціночної  діяльності 
виданий Фондом Державного майна України 03.11.2011р., дійсний до 03.11.2014р. 
Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів Товариства, які станом на 
20.04.2012р.  вже володіють 10 і  більше відсотків акцій,  а  саме:  юридична особа ТОВ “Івано-Франківськцемент-
етерніт” володіє 3845 штук акцій (73,94% до СК), юридична особа ПАТ “ Івано-Франківськцемент” володіє 1353 
штук акцій (26,02% до СК).
5. Співвідношення суми акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу товариства – 2496,15%. 
6. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні не пізніше 10.06.2012р. (дня, що передує 
дню початку розміщення цінних паперів) подати заяву на придбання відповідної кількості акцій в письмовій формі 
на  ім’я  Голови  Правління  –  уповноваженої  особи  Товариства,  а  також  здійснити  оплату  за  акції,  що  ними 
придбаваються.  Голова Правління організовує  прийняття коштів від акціонерів за придбані акції  та зарахування 
коштів на розрахунковий рахунок емітента. Повна оплата акцій здійснюється акціонерами у розмірі 100% вартості 
придбаних акцій, за ринковою ціною – 189 гривень за одну акцію, не пізніше 10.06.2012р. (дня, що передує дню 
початку розміщення цінних паперів). Голова Правління протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів, але не 
пізніше 10.06.2012р. (дня, що передує дню початку приватного розміщення) видає акціонерам, які здійснили повну 
оплату акцій, письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. В термін з 11.06.2012р. по 18.06.2012р. 
Голова Правління укладає з акціонерами, які здійснили повну оплату акцій, договори купівлі-продажу акцій, щодо 
яких прийняте рішення про їх приватне розміщення.
З 19 червня по 20 червня 2012 року інвестори, які є акціонерами Товариства, згідно із затвердженим загальними 
зборами  акціонерів  переліком,  а  саме:  ТОВ  "Івано-Франківськцемент-етерніт",  ПАТ  "Івано-Франківськцемент", 
громадянин України Лютий Василь Іванович (код ДРФО 2009005037) та громадянин України Городецький Михайло 
Іванович  (код  ДРФО  2580407614),  які  бажають  придбати  залишок  акцій,  не  розміщених  серед  акціонерів,  які 
скористалися  своїм  переважним  правом  на  придбання  акцій,  відповідно  до  яких  приймається  рішення  про 
розміщення,  повинні  подати  заяву  на  придбання  відповідної  кількості  акцій  в  письмовій  формі  на  ім’я  Голови 
Правління - уповноваженої особи Товариства. Заяви будуть розглядатися в порядку черговості  їх надходжень. У 
випадку відмови когось із вищезазначених інвесторів від придбання акцій, ПАТ "Івано-Франківськцемент" купує 
весь залишок розміщуваних акцій. На підставі поданої заяви Голова Правління укладає з заявником договір купівлі-
продажу відповідної  кількості  акцій,  щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.  Договори купівлі-
продажу укладаються за місцем подання заяв: с.Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська 
область. Оплата акцій здійснюється акціонерами та інвесторами виключно за власні грошові кошти в національній 
валюті України – гривні, у розмірі 100% вартості акцій, за ринковою ціною – 189 гривень за одну акцію, не пізніше 
20 червня 2012 року, шляхом внесення грошових коштів до каси Товариства, при цьому акціонер отримує прихідний 
касовий  ордер  -  документ,  який  підтверджує  оплату  акцій,  або  шляхом  перерахування  коштів  на  визначений 
поточний рахунок Товариства.  
7. Оплата акцій здійснюється акціонерами та інвесторами виключно за власні грошові кошти в національній валюті 
України  –  гривні,  у  розмірі  100%  вартості  акцій  шляхом  внесення  грошових  коштів  до  каси  Товариства  або 
перерахуванням коштів на визначений поточний рахунок Товариства.
8. Мета розміщення цінних паперів – збільшення капіталізації Товариства та залучення додаткових інвестицій для 
поповнення  обігових  коштів.  Кошти,  отримані  від  розміщення  акцій,  будуть  викорисані  для  ведення  статутної 
діяльності Товариства.
9. Рішення про розміщення акцій прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ “Транснаціональна корпорація 
“Граніт”. Серед посадових осіб, які приймали рішення про розміщення акцій, власниками акцій є Лютий Василь 



Іванович  та  Городецький  Михайло  Іванович.  Інформація  про  планування  придбання  ними  розміщуваних  акцій 
відсутня.
10. Конвертація цінних паперів не передбачається.
11. Інша суттєва інформація: Місце здійснення дій проведення першого та другого етапів приватного розміщення: 
адміністративний будинок Товариства за адресою:  село  Щорсівка,  вулиця  Броварська, 40, Коростенський район, 
Житомирська область.
Особа,   зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління Озарко Михайло Володимирович    Дата 20.04.2012 р.


