Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.09.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 6/84
(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).

Ліквідатор ПрАТ "Чинбар"



Лахно О.Ю.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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


(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

№ з/п
Дата судового рішення
Строк дії ліквідаційної процедури
Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента
1
2
3
4
1
29.07.2020
12
Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Фактор Плюс""
Зміст інформації:
Дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:  29.07.2020
Найменування суду, який прийняв таке рішення: Господарський суд міста Києва
Строк дії ліквідаційної процедури: до 29.07.2021
Загальними зборами не визначено уповноваженої особи, яка має представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство.
За даними річної фінансової звітності за 2019 рік: вартість чистих активів -205253; розмір власного капіталу -205253; сума зобов'язань 239809.
Щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами: оскільки чисті активі негативні, тобто зобов'язання перевищують активи, емітент неплатоспроможний.


