
Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05762559
3. Місцезнаходження емітента 84322  м.Краматорськ Шкiльна,117
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (06264)4-00-31 (06264)4-00-22
5. Електронна поштова адреса емітента torgmontag@mail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

http://nord.ua/index.php?
route=nord/extra/company5/pat_conditione
r/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї за 
рiшенням вищого органу емiтента

2. Текст повідомлення
30 жовтня  2015року позачерговими  загальними  зборами  акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"Краматорський завод "Кондиціонер"  прийнято рішення про  припинення Товариства шляхом його  добровільної  
ліквідації у зв'язку з тим, що подальше існування товариства недоцільне з економічної точки зору.
Кворум зборів : 100% голосуючих акцій. Результати голосування:
 "За" -49 174 599  голосів , що складає  100 %   голосів. 
Проти - не має  .
Утрималося - не має.
Рішення прийнято  одноголосно. 
За даними річної фінансової звітності , підтвердженою аудиторським висновком , 
станом на  31.12 2014року:

Одиниця виміру Сума
1 Розрахункова вартість чистих активів  складає Тис грн 2023,0
2 Статутний капітал Тис грн 2548,0
3 Поточні  забов'язання і забезпечення Тис грн 99,0

а саме: Тис грн
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. (Основним кредитором за товари, роботи, 

послуги є  ПАТ "НОРД"(85,0 тис грн.) Тис грн 92,0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Тис грн 1,0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхуванням Тис грн 1,0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці Тис грн 4,0
Інші поточні забов'язання Тис грн 1,0

       Згідно проміжного балансу станом  на 30 жовтня 2015року :
        Статутний капітал   - 2548,0 тис грн.
        Розрахункова вартість чистих активів  складає  393,0 тис. грн
        Кредиторська  заборгованість по Товариству   відсутня, але
        Товариство  до  моменту  повної  ліквідації  забов'язано  відшкодовувати управлінню Пенсійного фонду        Україну 
витрати на виплату і доставку   пільгових  пенсій та  компенсувати  витрати Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
         
Розподіл  майна  буде розподілятися  між акціонерами згідно ст 89  Закону про акціонерні товариства  після 

погашення  вимог від  Пенсійного фонду   України  та   Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України , які  згідно законодавству  мають право 
подати  заяви  кредиторів  після оголошення  про припинення Товариства.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади.

Голова лiквiдацiйної комiсiї ____________ Кiнiшенко Михайло Володимирович

М.П.


