Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 6/29
(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).

Генеральний директор



Ліщук В.І.
(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 "Чинбар"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	04073, м.Київ, м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00307856
5. Міжміський код та телефон, факс
	(044) 468-42-71, (044) 468-52-94
6. Адреса електронної пошти
	chinbar@i.kiev.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
http://chinbar.pat.ua/emitents/reports
27.02.2020

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента 

№ з/п
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство
Дата проведення підготовчого засідання суду
 Найменування (прізвище, ім''я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство 
Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім''я, по батькові фізичної особи)
1
2
3
4
5
1
26.02.2020
26.02.2020
ТОВ Фінансова компанія "Фактор Плюс"
Лахно Олександр Юрійович
Зміст інформації:
Кредитор, на вимогу якого порушено провадження у справі про банкрутство емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Фактор Плюс" (ЄДРПОУ 37881514), місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31.
Найменування суду, який розглядає зазначену справу - Господарський суд міста Києва.
Арбітражний керуючий емітента, призначений судом - Лахно О.Ю.   Адреса: м. Київ, вул. Тимошенка 13а, кв. 196.  Свідоцтво №1109 від 04.06.2013 видане на підставі наказу Мінюсту №1005/5 від 28.05.2013.
Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента - значна сума кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок ліквідації Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк"
Загальна сума вимог кредиторів - 214465278,42 грн.



