Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Голова ліквідаційної комісії
(посада)

Свистунов Д.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "КРЕАТИВ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01032 місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75.
4. Код за ЄДРПОУ
34374903
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)3900455, (044)3900445
6. Електронна поштова адреса
mail@creativegroup.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
83 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та
2. Повідомлення
фондового ринку"
02.05.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
creativegroup.kr.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

№
з/п

1
1

Дата винесення
судом ухвали про
порушення
провадження у
справі про
банкрутство
2
25.04.2018

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)

3
25.04.2018

4
ПАТ "Креатив Груп"

5
-

Зміст інформації:
25 квітня 2018 року Господарським судом міста Києва винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство №910/4139/18.
Згідно ч. 1 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо
якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі
виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої
юридичної особи. 29.12.2017 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" прийнято рішення звернутися ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" до господарського суду
із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.
Загальна сума вимог кредиторів складає 667 513 185,67 грн.
Підготовче засідання проводилось 25.04.2018 року.
Арбітражний керуючий не призначався.

