
Повідомлення про зменшення статутного капіталу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛІМ-УКРАЇНА» від 04 листопада 2021 року 
 

Контрагентам! 
 

У зв’язку з тим, що 31 грудня 2019 року учасник Товариства: Закрите акціонерне 
товариство «ДЕЛІМ Б.В.», місцезнаходження: Нідерланди, ПІВНІЧНА ГОЛАНДІЯ, БЕТС 15, 
1475 JB БЕТС, було ліквідовано, - Загальними зборами СП «ДЕЛІМ-УКРАЇНА» прийнято 
рішення про виключення вищезазначеного учасника з Товариства на підставі ч.2 ст. 23 
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Так, на виконання ч. 3 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» виконавчий орган СП «ДЕЛІМ-УКРАЇНА» повідомляє про 
прийняття рішення про зменшення статутного капіталу на 1% у зв’язку з виключенням 
Учасника який є ліквідований. 

Розмір статутного капіталу на даний момент становить 34 375,00 грн. (тридцять 
чотири тисячі триста сімдесят п'ять гривень 00 копійок) та після виключення ліквідованого 
учасника буде становити 34 031,75 грн. (тридцять чотири тисячі тридцять одна гривня 75 
копійок).   

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»: кредитори протягом 30 днів після цього повідомлення, можуть звернутися 
до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів 
за вибором Товариства: 

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення; 
2) дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором; 
3) укладення іншого договору з кредитором. 
Повідомляємо Вас, що у разі, якщо кредитор не звернеться до Товариства з 

письмовою вимогою до 04 грудня 2021 року, вважається, що він не вимагає від Товариства 
вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним. 

Керуючись вищевикладеним, запевняємо, що зменшення статутного капіталу СП 
«ДЕЛІМ-УКРАЇНА» відповідає всім вимогам чинного законодавства України та жодним чином 
не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства. СП «ДЕЛІМ-УКРАЇНА» і 
надалі сумлінно та добросовісно буде співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами при 
цьому виконуючи всі свої зобов’язання покладені на нього чинним законодавством України. 
 
З повагою, 
Директор 
СП «ДЕЛІМ-УКРАЇНА»                                                                             Роман ЛУКАСЕВИЧ 


