
Додаток 19 
до Порядку реєстрації випуску 

акцій при збільшенні (зменшенні) 
розміру статутного капіталу 

акціонерного товариства 
(підпункт 2 пункту 2 глави 2 розділу II)

ЗВІТ
про результати емісії акцій 

ПРИВА ТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА»

(код за ЄЛРПОУ 03568557 )
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер 55/1 /2020-Т

Дата реєстрації «28» жовтня 2020 року

1 Дата початку розміщення акцій у 
процесі емісії акцій 09Л1.2020

2 Дата закінчення розміщення акцій у 
процесі емісії акцій 09.12.2020

3 Загальна номінальна вартість фактично 
розміщених акцій порівняно із 
запланованим обсягом

5 919 263,00 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот 
дев’ятнадцять тисяч двісті шістдесят три гривні 
00 копійок), що складає 100% від запланованого 
обсягу

4 Кількість і тип розміщених акцій у 
процесі емісії акцій

23 677 052 (Двадцять три мільйони шістсот 
сімдесят сім тисяч п’ятдесят дві) штук простих 
іменних акцій

5 Загальна кількість і сума укладених 
договорів під час розміщення акцій у 
процесі емісії акцій

3 (три) договори на загальну суму 5 919 263,00 
грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот дев’ятнадцять 
тисяч двісті шістдесят три гривні 00 копійок)

6 Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:

грошові кошти у національній валюті, 
внесені як плата за акції, із зазначенням 
кількості акцій

3 262 330,00 грн. (Три мільйони двісті шістдесят 
дві тисячі триста тридцять гривень 00 копійок) 
за 13 049 320 (Тринадцять мільйонів сорок 
дев’ять тисяч триста двадцять) штук простих 
іменних акцій

вартісна оцінка майна, цінних паперів 
тощо, внесених як плата за акції, із 
зазначенням кількості акцій

2 656 933,00 грн. (Два мільйони шістсот п’ятдесят 
шість тисяч дев’ятсот тридцять три гривні 00 
копійок) за 10 627 732 (Десять мільйонів шістсот 
двадцять сім тисяч сімсот тридцять три) штуки 
простих іменних акцій



оцінка іноземної валюти, внесеної як 
плата за акції, із зазначенням кількості 
акцій

7 Розподіл коштів на:

1) статутний капітал (у сумі загальної 
номінальної вартості розміщених акцій)

5 919 263, 00 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот 
дев’ятнадцять тисяч двісті шістдесят три гривні 
00 копійок)

2) додатковий капітал (у сумі перевищення 
фактичної ціни розміщення акцій над їх 
номінальною вартістю)

8 Кількість акцій, що обліковуються на 
рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за акції, усім особам, 
які зробили ці внески*

9 Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за акції, усім особам, 
які зробили ці внески, грн*



)


