Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ"
2. Код за ЄДРПОУ: 32565288
3. Місцезнаходження: 61020 м.Харків, Комсомольське шосе, буд.88.
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)752-27-00, (057)752-27-00
5. Електронна поштова адреса: kokh_v@nowystyl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://nowystyl.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
ІІ. Текст Повідомлення
Рішення щодо викупу власних акцій прийнято 09.04.2015р. єдиним акціонером VGH STEEL
TRADING SPOLKA AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код
370419100) (рішення № 0904/2015 від 09.04.2015р.)
Період викупу та порядок викупу: Строк викупу акцій включає строк приймання письмових
пропозицій акціонерів та строк сплати їх вартості:
Строк приймання письмової пропозиції акціонера про продаж акцій: з 14 квітня 2015 року по
30 квітня 2015 року включно. На підставі письмової пропозиції акціонера про продаж акцій
укладається письмовий договір купівлі-продажу акцій. Строк укладання договорів
купівлі-продажу акцій (на підставі письмової пропозиції акціонера про продаж акцій): з 14
квітня 2015 року по 15 травня 2015 року включно. Строк оплати вартості акцій, що викупаються
Товариством: оплата Товариством вартості акцій, що викупаються, здійснюються з моменту
укладання договору купівлі-продажу та не пізніше 31.12.2015 року.
Товариство здійснює викуп власних акцій з метою їх подальшого анулювання. Викуп акцій
здійснюється за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства і визначена відповідно
до вимог чинного законодавства суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Бізнес-Група
Співдружність" (Код ЄДРПОУ 33481340, місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна,
26, 3 пов.) і складає 5 грн. 00 коп. та затверджена рішенням акціонера відповідно до вимог
законодавства.
Номінальна вартість однієї акції становить - 5 грн. 00 коп. Ринкова вартість акцій складає 5
грн. 00 коп. за 1 (одну) просту іменну акцію Товариства. Прибуток на акцію за річною
фінансовою звітністю станом на 31.12.2014р. (на дату, яка передувала даті прийняття рішення
про викуп акцій) складає 5,896079 грн. на 1(одну) просту акцію.
Тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу - акції прості іменні
бездокументарної форми існування у кількості 9 389 693 шт. загальною номінальною вартістю
46 948 465 гривень 00 копійок.
Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного
капіталу складає 73%.
Станом до викупу акцій акціонером, який володіє 10 і більше відсотками акцій є VGH STEEL
TRADING SPOLKA AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код
370419100), якому належать 100% акцій.
Акції викуповуються у єдиного акціонера VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA (ВГХ
Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код 370419100), який станом до викупу
акцій володіє акціями у кількості 12 862 593шт., що відповідає 100% у загальній кількості акцій.
Емітент власними акціями не володіє. Раніше викуп власних акцій не здійснювався.
Випуск акцій, що підлягають викупу, зареєстровано 22.11.2011 року Національною комісією

з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво №520/1/11.
Попереднє рішення єдиного акціонера стосовно зменшення статутного капіталу АТ "НОВИЙ
СТИЛЬ" шляхом зменшення номінальної вартості акцій скасовується.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор _____________ Кох В.Т.
М.П. 13.04.2015

