
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація емітента

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05784437

25006  м.Кiровоград вул.Медведєва, 1

Публiчне акцiонерне товариство

Голова правлiння - генеральний директор Калапа Сергiй Георгiйович

26.02.2015МП

Титульний аркуш Повідомлення

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса nkovalenko@redstar.kr.ua

(0522) 39-53-62 (0522) 39-53-09

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення

опубліковано у
39 Вiдомостi НКЦПФР

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

26.02.2015

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення

розміщено на

сторінці в мережі

Інтернет

www.chervonazirka.com 25.02.2015

Дата(адреса сторінки)

25.02.2015

Дата

Додаток 1

Код за ЄДРПОУ 05784437 Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка"

Складено на 24.02.2015



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що

розміщуються

Кількість цінних паперів, що

розміщуються (штук)

Сума цінних паперів, що

розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у

відсотках)

1 2 3 4 5 6

Додаток 2 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

  1 24.02.2015 Облiгацiя пiдприємства вiдсоткова           30000       30000.000    415.790

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: 24 лютого 2015 року, наглядова рада ПАТ "Червона зiрка",

протокол №3 вiд 24.02.2015 року.

Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення: Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї серiї "А"; 30 000 (тридцять тисяч) штук; 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень; спосiб їх розмiщення -

приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства: немає, акцiї не випускаються.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення,

складає 415,79 вiдсоткiв, акцiї, якi знаходяться в обiгу, складають 100% зареєстрованого статутного капiталу Товариства.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї у емiтента та учасникiв приватного розмiщення, перелiк яких визначений у проспектi емiсiї облiгацiй;

отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй у кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; отримати номiнальну вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення або викупу

облiгацiй емiтентом; подавати облiгацiї емiтенту для викупу згiдно з умовами проспекту емiсiї облiгацiй ПАТ "Червона зiрка"; здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України;

отримати копiю зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй та копiю зареєстрованих змiн до проспекту емiсiї облiгацiй (у разi внесення таких змiн); iншi права власникiв облiгацiй, визначенi чинним законодавством

України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата за облiгацiї здiйснюється вiдповiдно до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй у нацiональнiй валютi України - гривнi - шляхом перерахування вартостi облiгацiй на

поточний рахунок Емiтента.

Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв: Кошти, якi будуть отриманi вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй, планується направити на поточнi

виробничi потреби Товариства (30%) та на закупiвлю нового виробничого обладнання (70%), з метою розширення можливостей у здiйсненнi своєї господарської дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану

Товариства.

Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, кiлькiсть цiнних паперiв, якi

планується придбати або вже придбанi зазначеними особами: придбання цiнних паперiв членами уповноваженого органу ПАТ "Червона зiрка", що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, не планується.

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: конвертацiя цiнних паперiв не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття

збиткiв вiд господарської дiяльностi.

Код за ЄДРПОУ 05784437 Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка"

Складено на 24.02.2015


