
Інформація про прийняття рішення про реорганізацію 
 ПАТ "Екватор", код ЄДРПОУ – 14312335 

 
    30 квітня 2013 року Загальними зборами акціонерів в зв’язку з необхідністю зменшення 
витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як публічне 
акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління з 
питань діяльності товариства було прийняте рішення (Протокол №1-2013 від 30.04.2013р.) про 
припинення Публічного акціонерного товариства "Екватор"` (код 14312335) шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екватор". За таке рішення проголосували 23154620 
голосів (99,938% голосів присутніх на зборах), «проти» – 0 голосів (0% голосів присутніх на 
зборах). Повне найменування юридичної особи правонаступника - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Екватор». До правонаступника переходять всі активи та зобов’язання 
Публічного акціонерного товариства "Екватор". Розмір статутного капіталу правонаступника –
5 792 137,00 гривень. Обмін акцій на частки правонаступника Публічного акціонерного 
товариства "Екватор" здійснювати у два етапи: 1. На першому етапі, який починається 
01.05.2013 року та закінчується 01.06.2013 року в обмін на акції Товариства акціонери 
отримують письмові зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника 
Товариства. Для обміну акцій Публічного акціонерного товариства "Екватор" на письмові 
зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Товариства акціонерами 
подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з перетворення Бабця Руслана Феліксовича за 
адресою: 82000  Україна ,  Львівська обл., м. Старий Самбір вул. Л. Галицького 42, ПАТ 
"Екватор". Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. 
до 17 год. 00 хв. в межах першого етапу обміну акцій Товариства на частки у статутному 
капіталі правонаступника Товариства. У день подання заяв акціонери отримують письмові 
зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника Товариства. У разі 
неподання акціонером заяви у будь-якому разі йому виписується письмове зобов`язання Головою 
комісії з припинення. 2. На другому етапі, який розпочинається після прийняття установчими 
зборами товариства, що створюється шляхом перетворення, рішення про створення товариства, про 
затвердження статуту товариства, про обрання органів управління, а також вирішення інших 
питань, пов'язаних з реорганізацією, Товариства з обмеженою відповідальністю "Екватор" -
правонаступника Публічного акціонерного товариства "Екватор", утвореного у результаті 
реорганізації Публічного акціонерного товариства "Екватор" шляхом перетворення, відбувається 
обмін письмових зобов’язань на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Екватор" у 
відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної 
кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації. Термін отримання часток 
у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Екватор" в обмін на письмові 
зобов’язання не обмежується. Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі 
Публічного акціонерного товариства "Екватор", що реорганізується, має дорівнювати 
відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю, що створюється під час реорганізації. Розмір частки учасника в статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Екватор" дорівнює розміру загальної 
номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Публічного акціонерного 
товариства "Екватор" до перетворення.    Обмін акцій на частки правонаступника Публічного 
акціонерного товариства "Екватор" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Екватор" дорівнював розміру статутного капіталу 
Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (5 792 137,00 грн.). 
     

Інформація про зміни у складі посадових осіб 
 ПАТ "Екватор", код ЄДРПОУ – 14312335 

 
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Екватор», протоколу Загальних 

зборів акціонерів №1 від 30.04.2013 року прийнято рішення про обрання комісії з перетворення:
Відкликано одноосібний виконавчий орган – директор в особі Матківського Степана 

Васильовича – 03.08.1951 р.н. Паспорт КА 432514 виданий Старосамбірським РВУ МВС Валодіє 6400 
акціями ПАТ «Екватор», що становить 0,0276% статутного капіталу ПАТ «Екватор» 

Голова комісії з перетворення - Бабець Руслан Феліксович паспорт СС 210004, виданий 
Болехівським МВ УМВС у Івано – Франківській обл. 12.11.1996р.  

Член комісії з перетворення – Вовк Андрій Ігорович паспорт КА 436843, виданий Дрогобицьким 
МВ УМВС у Львівській обл. 08.05.1997р. 

Член комісії з перетворення – Писко Світлана Іванівна паспорт КС 399580, виданий 
Старосамбірським РВ УМВС у Львівській обл. 11.03.2005р. 

Член комісії з перетворення – Головчак Василь Осипович паспорт СС 712139, виданий 
Калуським МВ УМВС у Івано – Франківській обл. 17.03.1999р.  

Член комісії з перетворення – Гнатів Михайло Ярославович паспорт КА433068, виданий 
Старосамбірським РВ УМВС у Львівській обл. 13.05.1997р.  

За дане рішення проголосувало 23154320 голосів, що становить 100% від загальної кількості 
голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Екватор» 30.04.2013р. 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадових осіб Товариства немає. 
ПАТ "Екватор"


