Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
15.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 150421-1
(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).
Генеральний директор
(посада)

Олійник В.М.
(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:
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
2. Організаційно-правова форма:
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження:
03191, Київська обл., м.Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. №71
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
16307284
5. Міжміський код та телефон, факс:
0442060101, 0442060101
6. Адреса електронної пошти:
book@liko-holding.com.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

https://liko-holding.com.ua/zvity/

15.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
06.11.2020

Розмір статутного
капіталу на дату
прийняття рішення
(тис. грн.)
3
200

Сума, на яку
зменшується
статутний капітал
(тис. грн.)
4
10

Розмір статутного
капіталу після
зменшення (тис. грн.)
5
190

Спосіб зменшення статутного капіталу
6
Зменшення статутного капіталу, внаслідок передання частини майна,
прав та зобов'язань, визначених розподільчим балансом юридичній
особі, створеній в результаті виділу

Зміст інформації:
06.11.2020 р. Протоколом Загальних зборів Учасників прийнято рішення затвердити зменшення статутного капіталу ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" відповідно до
розподільчого балансу до розміру 190 000,00 грн. (сто дев'яносто тисяч гривень 00 коп.). Затверджено розміри вкладів та часток учасників Товариства у статутному
капіталі Товариства із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до виділу.

