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: (57)752-27-00, (57)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 рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу.
ІІ. Текст Повідомлення
Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства прийнято єдиним акціонером
VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство,
статистичний код 370419100) з причин господарської доцільності, рішення № 1702/2015 від
17.02.2015р.
Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення складає
64 312 965 грн. (Шістдесят чотири мільйони триста дванадцять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять
грн. 00 коп.). Розмір статутного капіталу після зменшення складає 17 364 500,55 грн.
(Сімнадцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі п'ятсот грн. 55 коп.).
Статутний капітал зменшується на суму 46 948 464,45 грн. (Сорок шість мільйонів
дев'ятсот сорок вісім тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 45 коп.), що відповідає 73% від СК.
Зменшення статутного капіталу АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" здійснюється шляхом зменшення
номінальної вартості акцій з 5 гривень 00 копійок до 1 гривень 35 копійок за одну просту акцію.
Кількість голосуючих акцій 12 862 593 шт., що відповідає 100% голосуючих акцій.
Станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу єдиним
акціонером Товариства є VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг
акціонерне товариство, статистичний код 370419100), яке володіє 12 862 593 акціями
товариства, що відповідає 100% голосуючих акцій.
Наглядова рада на Товаристві не створювалась.
Виконавчий орган, в особі Генерального директора акціями не володіє.
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. 18.02.2015

