Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
13.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20/10-13/04
(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 Ліквідаційної комісії
(посада)

Мелесик С.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ
БЮРО"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01601, Київська обл., м.Київ, пров.Госпітальний,4-Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20064500
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044)490-57-88, (044)490-57-88
6. Адреса електронної пошти:
kise@kise-ua.com
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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

http://kise.com.ua/public/File/INSHE/O

13.10.2020

веб-сайті учасника фондового ринку

soblyva12-10.pdf
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
№
з/п

Дата прийняття
рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

1
1

2
12.10.2020

3
Загальні збори акціонерів ПрАТ "КМФБ"

Наявність у
емітента
кредиторів (так/ні)
4
так

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО" (далi - Товариство)
12 жовтня 2020 р. (протокол вiд 12.10.2020 року) прийнято рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації. Причини рішення: вже декілька років Товариство не
здійснює фінансово-госпадорську діяльність і немає жодної перспективи покращення становища. Результати голосування: "За" - 2 062 303 ( два мільйони шістдесят дві
тисячі триста три) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, "Проти"
- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Щодо кредиторів або їх
відсутність - станом на дату прийняття рішення Товариство має заборгованість перед кредиторами. За даними річної фінансової звітності за 2019 рік, підтвердженої
аудиторським висновком (звітом): вартість чистих активів - 30 327 тис. грн., сума зобов'язань - 1 833 тис. грн. і розмір власного капіталу - 30 327 тис. грн. Про достатність
активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами, на поточну дату не визначена i буде встановлена Лiквiдацiйною
комiсiєю пiсля задоволення можливих вимог кредиторiв.

