Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
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Попович Юрій Юрійович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акціонерне товариство "Тара"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	90400 м. Хуст, вул.Вокзальна. буд,17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	05452793
5. Міжміський код та телефон, факс
	0314255181, -
6. Адреса електронної пошти
	info@tara.pat.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.tara.pat.ua
30.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

Зміст інформації:
Чергові Загальні збори акціонерів 30.04.2019 року  (Протокол № 1)  прийняли рішення про внесення змін до  Статуту шляхом викладення його в новій редакції. Внесення змін до Статуту пов'язане з приведеннямСтатуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Окремого рішення щодо дати набрання чинності змін до статауту емітента загальні збори не приймали. Зміни набувають чинності з моменту прийняття рішення про внесення змін до Статуту.  Акціонери товариства є власниками простих іменних акцій. Новим Статутом передбачено слідуючі права та обов'язки акціонерів: 
 Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;5) виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їхх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отимання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 6)переважне право у процесі емісії Товариством простих акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, на момент прийняття рішення про випуск акцій (крім випадків прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством);7 вимагати  здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому простих акцій у  випадках та порядку. передбачених  чинним законодавством України  та внутрішніми документами Товариства.
 Акціонери зобов'язані:1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;2)виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.
Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.




