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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно
до документів, отриманих від ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код
за ЄДРПОУ: 24089818, 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової,
буд. 3, на скасування реєстрації випуску облігацій серії О у
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії О. Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд»
серії О від 01.07.2013 року № 106/2/2013, видане 10.01.2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 122-КФ-С-О від
04 липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій

підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно
до документів, отриманих від ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код
за ЄДРПОУ: 24089818, 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової,
буд. 3), на скасування реєстрації випуску облігацій серії L у
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії L. Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд»
серії L від 22.07.2013 року № 124/2/2013, видане 03.12.2013
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 123-КФ-С-О від
04 липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно
до документів, отриманих від ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код
за ЄДРПОУ: 24089818, 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової,
буд. 3), на скасування реєстрації випуску облігацій серії Р1 у
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії Р1. Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд»
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
серії Р1 від 16.09.2016 року № 103/2/2016, видане 17.11.2016
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 125-КФ-С-О від
04 липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно
до документів, отриманих від ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код
за ЄДРПОУ: 24089818, 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової,
буд. 3), на скасування реєстрації випуску облігацій серії О1 у
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії О1. Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд»
серії О1 від 16.09.2016 року № 102/2/2016, видане 10.11.2016
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 124-КФ-С-О від
04 липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі
п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі
змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код за ЄДРПОУ: 24089818,
02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3), на скасування
реєстрації випуску облігацій серії Q1 у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії Q1. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» серії
Q1 від 16.09.2016 року № 104/2/2016, видане 24.11.2016
року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 126-КФ-С-О
від 04 липня 2018 року.
10.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс:
(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІТІБАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195,
+380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення: рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
06 липня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення
(протокол № 146 вiд 06.07.2018р.) про схвалення значного правочину, вчиненого Банком 03 липня 2018 року: предмет значного правочину - купiвля
Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України; вартiсть
предмету значного правочину – 2 600 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 19 007 612 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 13.68%.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. в.о. Голови Правління АТ «СІТІБАНК» _________ Мікулицька Г.А.
(підпис)
				
М.П. 		
06.07.2018

Приватне акцiонерне товариство “Компанiя Ензим”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
"Компанiя Ензим"
2. Код за ЄДРПОУ
00383320
3. Місцезнаходження
79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 298-98-05 (032) 298-98-07
5. Електронна поштова адреса
enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.enzym.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

2

II. Текст повідомлення
04 липня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим»
(надалi - Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на укладення
значного правочину. Предмет правочину-укладення договорiв банкiвського
вкладу на суму до 142 555 249 грн. включно., що становить 24.99999982%
вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2017 рiк. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом не передбаченi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Цегелик А.Г.
Директор виконавчий
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
04.07.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "БАНК
ФАМIЛЬНИЙ"

20042839
03039, м.Київ, пр-т Голосiївський,26а
0442572014 0442580302
bank@fbank.com.ua
www.fbank.com.ua
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
06.07.2018 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол
Спостережної ради №28//2018 вiд 06.07.2018) про надання згоди на вчинення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi
сертифiкати Нацiонального банку України в сумі 95 000 тис.грн. на тендері
06.07.2018 на строк 14 днів. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 95 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 381498 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 24.90%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Долженко Ольга Володимирівна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
06.07.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство
«МУЛЬТІФАРМА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство
«МУЛЬТІФАРМА»
2. Код за ЄДРПОУ: 25290418
3. Місцезнаходження: 04123, м.Київ, вул. Світлицького, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-36-07
5. Електронна поштова адреса: barmak@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 25290418.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:
Загальними зборами акцiонерiв товариства 06.07.2018р. прийнято
рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного товариства
«Мультіфарма» шляхом реорганiзацiї через перетворення у Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Мультіфарма».
Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом перетворення) прийняте
100,00 % голосiв, якi прийняли участь в загальних зборах: «За» – 200 голосiв,
що складає 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, «Проти» –
0 голосiв, що складає 0,0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства,

пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як
акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi
дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.
При перетвореннi ПрАТ «Мультіфарма» всi його майновi права, грошовi
кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його правонаступника – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мультіфарма»,
розмiр статутного капiталу якого становить 20 000,00 (двадцять тисяч гривень 00 копiйок) гривень.
Обмiн акцiй акцiонерiв ПрАТ «Мультіфарма» на розмiр частки в статутному капiталi ТОВ «Мультіфарма» проводиться виходячи з розмiру частки
акцiонера (у вiдсотках) у статутному капiталi ПрАТ «Мультіфарма» згiдно з
номiнальною вартiстю акцiй.
Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) ТОВ
правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.
Розподiл часток (паїв) ТОВ «Мультіфарма» правонаступника вiдбувається
iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у
статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворилося.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством Голова Правління Лєвкєвич Геннадій Михайлович,
06.07.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАВІКОН»

бір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або
виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо
інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі
якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства
вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з
припинення складає передавальний акт, який має містити положення про
правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи
зобов’язання, які оспорюються сторонами.
Голова Комісії з припинення Качуровський Вацлав Петрович, 09.07.2018р.

повідомляє про припинення юридичної особи та про порядок і строк
заявлення кредиторами вимог
Загальними зборами акціонерів товариства 06.07.2018р. прийнято рішення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Давікон»
(код за ЄДРПОУ: 31514756, місцезнаходження: м. Київ, вул.Верхній Вал,
буд.30-А) шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Давікон».
Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на ви-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191916
3. Місцезнаходження: 20254 Черкаська область, місто Ватутiне , вулиця
Iндустрiальна, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6-24-34, 2-79-92
5. Електронна поштова адреса: office@vkv.com.ua, 00191916@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://vkv.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
На підставі рішення Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ»(протокол № 136 засідання Наглядової Ради) від 06.07.2018 року припинено повноваження
Члена Правління - Дем'янчука Ігора Івановича, згоди посадової особи на
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для
припинення повноважень: заява Дем'янчука І.І. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства.
Особа перебувала на посаді Члена Правління з 11.04.2018 року до
06.07.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Посада Члена Правління залишається вакантною.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління Літвін Денис Васильович 09.07.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: Україна, 01135,
м. Київ, площа Перемоги, будинок 3),
надалі – «Товариство»
Товариство, відповідно до абзацу другого частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим доводить до відома
акціонерів Товариства підсумки голосування на Загальних Зборах Товариства, які відбулися 22 червня 2018 року.
Номер
Питання
Прийняте рішення
Питання
1.
Обрання лічильної комісії. Обрати лічильну комісію у складі:
Прийняття рішення про
пана Агаркова Миколи Миколайовича;
припинення їх повновапані Феделеш Маріанни Іванівни;
жень.
пані Приходько Юлії Олегівни;
пані Подобєдової Ольги Сергіївни;
пані Швець Світлани Петрівни.
Лічильна комісія правомочна
здійснювати всі та будь-які з її
функцій та/або повноважень за
умови присутності на Загальних
Зборах та участі у роботі лічильної
комісії принаймні трьох осіб, обраних
до складу лічильної комісії.
Повноваження Лічильної комісії
припиняються з моменту закриття
цих Загальних Зборів, скликаних на
22 червня 2018 року.
2.
Розгляд звіту Наглядової
Узяти до відома та затвердити звіт
Ради Товариства за
Наглядової Ради Товариства про
2015-2017 роки та
результати діяльності Наглядової
затвердження заходів за
Ради Товариства у 2015 – 2017
результатами його розгляду. роках, у тому числі у частині
Прийняття рішення за
запропонованих у звіті заходів щодо
наслідками розгляду звіту управління Товариством.
Наглядової Ради Товариства за 2015-2017 роки
3.
Звіт Правління Товариства Узяти до відома та затвердити звіт
за 2015 – 2017 роки,
Правління Товариства про результадоповідь звіту Правління
ти діяльності Правління Товариства у
Товариства за 2015 – 2017 2015 – 2017 роках.
роки, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту
Правління Товариства за
2015 – 2017 роки
4.
Затвердження звіту та
Узяти до відома та затвердити звіт
висновків Ревізійної Комісії Ревізійної Комісії Товариства про
за 2017 рік, прийняття
результати діяльності Ревізійної
рішення за наслідками
Комісії Товариства у 2017 році;
розгляду звіту Ревізійної
затвердити висновок Ревізійної
Комісії за 2017 рік
Комісії Товариства по звіту про
фінансові результати і балансу
Товариства за 2017 рік.
5.
Розгляд висновків
Узяти до відома висновки зовнішньозовнішнього аудиту
го аудиту Товариства за 2017 рік.
Товариства за 2017 рік та
Товариству враховувати висновки
затвердження заходів за
зовнішнього аудиту Товариства за
результатами його розгляду 2017 рік у подальшій діяльності, у
тому числі при підготовці звітності
емітента відповідно до законодавства.
6.
Затвердження річного звіту Затвердити річний звіт Товариства за
Товариства за 2017 рік, в
2017 рік, в тому числі звіт про
тому числі звіту про
фінансові результати та баланс.
фінансові результати та
балансу
7.
Зміна типу Товариства
Змінити тип Товариства з публічного
акціонерного товариства на приватне
акціонерне товариство.
8.
Зміна найменування
У зв’язку зі зміною типу Товариства з
Товариства у зв’язку зі
публічного на приватне, змінити
зміною типу Товариства
найменування акціонерного
товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УНІВЕРМАГ УКРАЇНА».
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Внесення змін до Статуту
Товариства шляхом
викладення Статуту
Товариства у новій редакції.
Затвердження нової редакції
Статуту Товариства
Призначення осіб,
уповноважених підписати
нову редакцію Статуту
Товариства та здійснити дії
для її державної реєстрації

Внесення змін до положення
про Загальні Збори
Товариства шляхом
викладення положення про
Загальні Збори Товариства у
новій редакції. Затвердження
нової редакції положення про
Загальні Збори Товариства.
Призначення осіб, уповноважених підписати нову
редакцію положення про
Загальні Збори Товариства
Внесення змін до положення
про Наглядову Раду
Товариства шляхом
викладення положення про
Наглядову Раду Товариства у
новій редакції. Затвердження
нової редакції положення про
Наглядову Раду Товариства.
Призначення осіб, уповноважених підписати нову
редакцію положення про
Наглядову Раду Товариства
Внесення змін до положення про Правління Товариства шляхом викладення
положення про Правління у
новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства. Призначення осіб,
уповноважених підписати
нову редакцію положення
про Правління Товариства
Прийняття рішення про
припинення дії положення
про Ревізійну комісію
Товариства
Прийняття рішення про
припинення повноважень
членів Наглядової Ради
Товариства

Внести зміни до Статуту Товариства
шляхом викладення Статуту
Товариства у новій редакції та
затвердити нову редакцію Статуту
Товариства.
Уповноважити Головуючого (Голову) та
Секретаря цих загальних зборів
акціонерів Товариства підписати нову
редакцію Статуту Товариства,
затверджену при розгляді питання 9
порядку денного цих Загальних Зборів.
Уповноважити Голову Правління
Товариства Левінзона Ростислава
здійснити всі необхідні дії для
забезпечення державної реєстрації
нової редакції Статуту Товариства (державної реєстрації змін до відомостей
про Товариство, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, у тому
числі змін до установчих документів
Товариства), з правом передоручення
цих повноважень іншим особам на
підставі довіреності.
Внести зміни до положення про
Загальні Збори Товариства шляхом
викладення положення про Загальні
Збори Товариства у новій редакції та
затвердити нову редакцію положення
про Загальні Збори Товариства.
Уповноважити Головуючого (Голову)
та Секретаря цих загальних зборів
акціонерів Товариства підписати
нову редакцію положення про
Загальні Збори Товариства.
Внести зміни до положення про
Наглядову Раду Товариства шляхом
викладення положення про
Наглядову Раду Товариства у новій
редакції та затвердити нову редакцію
положення про Наглядову Раду
Товариства. Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих
загальних зборів акціонерів
Товариства підписати нову редакцію
положення про Наглядову Раду
Товариства.
Внести зміни до положення про
Правління Товариства шляхом
викладення положення про
Правління у новій редакції та
затвердити нову редакцію положення
про Правління Товариства. Уповноважити Головуючого (Голову) та
Секретаря цих загальних зборів
акціонерів Товариства підписати
нову редакцію положення про
Правління Товариства.
Припинити дію положення про
Ревізійну комісію Товариства.
Припинити повноваження членів
Наглядової Ради, всіх і кожного, а саме:
- Члена Наглядової Ради, Голови
Наглядової Ради, Компанії Квінн
Холдінгс Свіден у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden in
bankruptcy],
- Члена Наглядової Ради, Компанії
Квінн Білдінг Свіден АБ у процедурі
банкрутства [Quinn Building Sweden AB
in bankruptcy]
- Члена Наглядової Ради, Компанії
Квінн Інвестментс Свіден АБ у
процедурі банкрутства [Quinn
Investments Sweden AB in bankruptcy]
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16.
17.

18.

19.

20.

- Члена Наглядової Ради, Компанії
Квінн Вей Свіден АБ у процедурі
банкрутства [Quinn Way Sweden AB in
bankruptcy].
Встановлення кількісного
Встановити кількісний склад
складу Наглядової Ради
Наглядової Ради Товариства: три
Товариства
особи.
Обрання членів Наглядової Перелік кандидатів до складу
Ради Товариства
Наглядової Ради Товариства:
пан К’єран Уолес [Kieran Wallace],
який є представником акціонера
Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у
процедурі банкрутства [Quinn
Holdings Sweden AB in bankruptcy],
пан Ендрю О’Лірі [Aindriu O’Leary],
який є представником акціонера
Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у
процедурі банкрутства [Quinn
Holdings Sweden AB in bankruptcy],
пані Ільченко Оксана Іванівна, яка є
представником акціонера Компанії
Квінн Холдінгс Свіден АБ у
процедурі банкрутства
[Quinn Holdings Sweden AB in
bankruptcy].
Встановлення строку
Встановити строк повноважень
повноважень членів
членів Наглядової Ради Товариства,
Наглядової Ради Товарикожного: 3 (три) роки. Також,
ства
повноваження членів Наглядової
Ради Товариства можуть
припинятись достроково або тривати
більш довгий час у випадках та у
способи, передбачені Статутом
Товариства та / або чинним
законодавством.
Затвердження умов
Затвердити умови цивільноцивільно-правових
правових договорів (контрактів), що
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства,
Наглядової Ради, встанов- кожним із них; зокрема
лення розміру їх винагоро- передбачити, що такі договори
ди, обрання особи, яка
(контракти) є безоплатними.
уповноважується на
Уповноважити Головуючого
підписання цивільно(Голову) та Секретаря цих
правових договорів
Загальних Зборів акціонерів
(контрактів) з членами
Товариства підписати цивільноНаглядової Ради
правові договори (контракти) з
членами Наглядової Ради
Товариства, кожним із них,
відповідно до затверджених
умов.
Прийняття рішення про
Припинити повноваження членів
припинення повноважень
Ревізійної Комісії Товариства, всіх і
членів Ревізійної Комісії
кожного, а саме:
Товариства
- Члена Ревізійної Комісії, Компанії
Квінн Інтерестс Свіден АБ у
процедурі банкрутства [Quinn
Interests Sweden AB in bankruptcy],
- Члена Ревізійної Комісії, Компанії
Квінн Хотелс Свіден АБ у процедурі
банкрутства [Quinn Hotels Sweden AB
in bankruptcy],
- Члена Ревізійної Комісії, Компанії
Квінн Ленд Свіден АБ у процедурі
банкрутства [Quinn Land Sweden AB
in bankruptcy].

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Прийняття рішення про
ліквідацію Ревізійної комісії
Товариства
Розподіл прибутку і збитків
Товариства за результатами
діяльності у 2017 році

Збільшення статутного
капіталу Товариства
шляхом приватного
розміщення додаткових
акцій існуючої
номінальної вартості
за рахунок додаткових
внесків
Затвердити рішення про
приватне розміщення акцій
Товариства (із зазначенням
переліку осіб, які є
учасниками такого
розміщення)
Визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження
щодо визначення (затвердження) ціни розміщення
акцій під час першого та
другого етапів укладення
договорів з першими
власниками у процесі
приватного розміщення
акцій
Визначення
уповноваженого органу
Товариства та
уповноважених осіб
Товариства, яким
надаються повноваження,
визначені нормативноправовим актом
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку, що
встановлює порядок
збільшення (зменшення)
статутного капіталу
акціонерного товариства
Затвердження проспекту
емісії акцій
Затвердження рішень,
прийнятих Наглядовою
Радою Товариства з 01
травня 2016 року

Ліквідувати Ревізійну комісію
Товариства.
1. Затвердити збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році
у сумі 273 292 тис. гривень.
2. У зв’язку з відсутністю прибутку за
результатами діяльності Товариства
у 2017 році, розподіл, нарахування
та виплату дивідендів за акціями
Товариства за результатами
діяльності у 2017 році не здійснювати.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
Затвердити рішення Наглядової
Ради Товариства, прийняті з
1 травня 2016 року відповідно до
переліку рішень Наглядової Ради,
який оформити та викласти в
окремому додатку до Протоколу
Загальних Зборів від 22 червня
2018 р.

Довідки за телефоном +38 (044) 496 16 00
ПрАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»

Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
1. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг», ідентифікаційний код юридичної особи 30401456,
01021 Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечнікова 16-А.
тел.: (044)254-30-10;
факс:(044) 280-17-22;
2. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 10.07.2018 року
здійснила розкриття особливої інформації емітента (прийняття рішення про
виплату дивідендів) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;
3. www.ukragroleasing.com.ua - адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено особливу інформацію емітента;

4. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», єдиним акціонером якого є держава, функції
з управління корпоративними правами держави щодо Компанії виконує
Кабінет Міністрів України, здійснило виплату всієї суми дивідендів –
91 814, 17 грн., в повному обсязі, безпосередньо акціонеру відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 139 «Про
затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№130, 11 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-17454»

(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 14001, обл. Чернігівська,
м. Чернігів, вул. І.Мазепи (Щорса), буд.65.
Повідомляємо про скликання 15 серпня 2018 р. о 09 годині 00 хв. позачергових Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-17454»
(надалі – Загальні Збори), Код ЄДРПОУ 03119730, місце проведення: Україна,
14037, обл. Чернігівська, м.Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), буд.39,
2-й поверх, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за
місцем проведення Загальних Зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 30 хв.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2017 р. та затвердження заходів
за результатами його розгляду.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.
6. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції
12. Призначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції
внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення
про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Директора Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Дирекції.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.
19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
2017 р.
2016 р.
Усього активів
546.9
707.2
Основні засоби
298.2
379.1
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3.4
3.7
Сумарна дебіторська заборгованість
205.6
285.1
Грошові кошти та їх еквіваленти
2.7
2.3
Нерозподілений прибуток
-4 204.1
-3 169.1
Власний капітал
-1 823.2
-788.2
Статутний капітал
451.5
451.5
Довгострокові зобов’язання
3.2
3.2
Поточні зобов’язання
2 366.9
1 492.2
Чистий прибуток (збиток)
-1 034.4
-376.2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 805 856 1 805 856
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій, протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
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рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів: atp-17454.in.ua.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме 06.07.2018 року, загальна
кількість акцій складає 1 805 856 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 638 133 штуки.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних
Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (Щорса), буд.65, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 08.00 - 14.00, а
в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:
14037, обл. Чернігівська, м.Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), буд.39,
2-й поверх, зал засідань. Посадова особа, відповідальна за письмові відповіді
на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку
денного Загальних Зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами
Товариства - головний бухгалтер Ткаченко Олена Петрівна ( тел. 672-089 ).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у
члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція
до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості,
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку
денного Загальних Зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на
підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних
Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із
запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів
надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту
його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.
Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до
проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних
Зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 09.08.2018 року у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів –
документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм
право брати участь та голосувати на Загальних зборах. Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання Керівнику повноважень щодо участі та
голосування на Загальних зборах акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних
зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих
Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У
разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження
щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Т.В.О.Директора _____________________ Кравченко О.М.

№130, 11 липня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПРОЕКТІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»
(ідентифікаційний код: 02772037; адреса місцезнаходження: Україна,
04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85) (далі – Товариство) повідомляє,
що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені
23 липня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о
15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ,
пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал)
(далі – позачергові Загальні збори акціонерів Товариства).
1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»;
Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені
23 липня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о
15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ,
пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах:
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників на позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства буде проведена з 14 год. 00 хв. за
київським часом (включно) по 14 год. 45 хв. (включно) 23 липня 2018
року за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін.
будинок, 2-й поверх, актовий зал).
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах:
19 липня 2018 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом) є
датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:
1) Питання: «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Обрати членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» осіб, які є членами тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Обрати головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» особу, яка є головою тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
2) Питання: «Про прийняття рішень з питань порядку проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а саме:
• основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
• співдоповідь – до 5 (п’яти) хвилин;
• виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п’яти) хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.
Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з питань порядку денного проводиться
виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу
органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома
кандидатами).
Затвердити, що рішення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс» з усіх питань, винесених на голосування,
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс» та є власниками голосуючих з цього питання
акцій, якщо інше не передбачене законодавством України.

3) Питання: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» та викласти Статут Приватного акціонерного
товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» здійснити дії для державної реєстрації Статуту
Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції
у відповідності до чинного законодавства України.
4) Питання: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій
редакції.
5) Питання: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду
ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в
новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
6) Питання: «Про внесення змін до Положення про Правління
ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Правління
Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
7) Питання: «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного
акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс»
в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» підписати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
8) Питання: «Про прийняття рішення про припинення повноважень
членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з моменту закриття
позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» від
23 липня 2018 року.
9) Питання: «Про ініціювання перед Київською міською радою розгляду питання щодо доцільності та можливості реалізації спільного
проекту з будівництва сміттєпереробного заводу на базі ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Ініціювати перед Київською міською радою розгляд питання щодо
доцільності та можливості реалізації спільного проекту з будівництва
сміттєпереробного заводу на базі ПрАТ «Київспецтранс».
5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:
На веб-сайті kst.in.ua розміщена інформація з проектом рішень (крім
кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство має розмістити і до дня
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
• повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства;
• інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
• перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
• проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовлені Наглядовою радою Товариства або у разі, якщо не запропоновано ухвалення
жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих
днів після їх отримання Товариством.
Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства.
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
• за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85, каб.
№ 301, в робочі дні Товариства з понеділка по п’ятницю з 08 год. 00 хв.
за київським часом (включно) по 17 год. 00 хв. за київським часом
(включно) від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до 22 липня 2018 року
(включно);
• в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства, є Корпоративний секретар Товариства (Чирва В.І.).
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися:
Акціонери мають права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у строки, встановлені законодавством України
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - також
у місці їх проведення.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не має
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими
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вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж
за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства.
Товариство до початку позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства у встановленому ним порядку надасть письмові відповіді
на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного
директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
Товариства.
Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до
питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує
порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона
подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури
для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має
права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:
• недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;
• неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої
або частиною третьою цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій,
може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або
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третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні
збори акціонерів Товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох
днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі
пропозицій акціонерів.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена
особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним
майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-

вання на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі
на цих позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
У разі, якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів
Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється
той представник, довіреність якому видана пізніше.
9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
Якщо інше не вказане на власному веб-сайті Товариства, для участі
та голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонер (представник акціонера) має надати:
• фізична особа -акціонер Товариства – паспорт або інший документ,
що посвідчує особу у відповідності до законодавства України;
• представник акціонера Товариства за довіреністю – паспорт або
інший документ, що посвідчує особу у відповідності до законодавства
України та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана такому представнику акціонером Товариства та оформлена відповідно до чинного законодавства України;
• керівник юридичної особи – акціонера Товариства (інформація про
керівника юридичної особи – акціонера Товариства має міститись в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань) – паспорт або інший документ,
що посвідчує особу у відповідності до законодавства України).
10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Період, рік
попереНайменування показника
Звітний
дній
(2017 рік)
(2016 рік)
Усього активів:
213 219
213 682
Основні засоби ( залишкова вартість )
61 982
55 603
Довгострокові фінансові інвестиції
19
19
Запаси
2 029
4 749
Сумарна дебіторська заборгованість
27 975
29 126
Грошові кошти та їх еквіваленти
705
1 816
Нерозподілений прибуток
-110 787
-99 854
Власний капітал
42 528
42 287
Статутний капітал
28 423
28 423
Довгострокові зобов'язання
107 840
107 840
Поточні зобов'язання
62 851
64 061
Чистий прибуток (збиток)
-8 203
1 076
Середньорічна кількість акцій (шт.)
113 691 840 113 691 840
Кількість власних акцій, викуплених
----протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
----викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
281
270
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «Київспецтранс»
Довідки за тел.: +38 (044) 400-49-54; +38 (044) 400-12-85.

ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство
«МУЛЬТІФАРМА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство
«МУЛЬТІФАРМА»
2. Код за ЄДРПОУ: 25290418
3. Місцезнаходження: 04123, м.Київ, вул. Світлицького, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-36-07
5. Електронна поштова адреса: barmak@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 25290418.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів товариства, у зв’язку з прийняттям
06.07.2018р. рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного

товариства «Мультіфарма» шляхом реорганiзацiї через перетворення у
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мультіфарма»: 1) припинено
повноваження Голови Правління Лєвкєвича Геннадія Михайловича; перебував на посадi з 24.04.2014р.; 2) призначено з 09.07.2018р. на невизначений термiн на посаду Голова Комiсiї з припинення Лєвкєвича Геннадія
Михайловича; іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти
рокiв: Голова Правління ПрАТ «Мультіфарма». Розмір пакета акцій в статутному капiталi емiтента 42,50%. Посадова особа згоду на оприлюднення
паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством Голова Правління Лєвкєвич Геннадій Михайлович,
06.07.2018р.
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ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство
«ДАВІКОН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство «ДАВІКОН»
2. Код за ЄДРПОУ: 31514756
3. Місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 30-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-76-15, 257-10-98, 501-67-16
5. Електронна поштова адреса: dbrflbvf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://davikon.zzz.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:
Загальними зборами акцiонерiв товариства 06.07.2018р. прийнято
рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного товариства
«Давікон» шляхом реорганiзацiї через перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Давікон».
Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом перетворення) прийняте 100,00 % голосiв, якi прийняли участь в загальних зборах: «За» –
2 445 голосiв, що складає 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй,
«Проти» – 0 голосiв, що складає 0,0% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй.

Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства,
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як
акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi
дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.
При перетвореннi ПрАТ «Давікон» всi його майновi права, грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його правонаступника – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Давікон», розмiр
статутного капiталу якого становить 2 445 000,00 (два мільйона чотириста
сорок п’ять тисяч гривень 00 копiйок) гривень.
Обмiн акцiй акцiонерiв ПрАТ «Давікон» на розмiр частки в статутному
капiталi ТОВ «Давікон» проводиться виходячи з розмiру частки акцiонера
(у вiдсотках) у статутному капiталi ПрАТ «Давікон» згiдно з номiнальною
вартiстю акцiй.
Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) ТОВ
правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.
Розподiл часток (паїв) ТОВ «Давікон» правонаступника вiдбувається iз
збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у
статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворилося.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правління Качуровський Вацлав Петрович, 06.07.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

ний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.07.2018 р. члена наглядової
ради Пересунька Святослава Анатолiйовича переобрано на новий термiн
три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 30,26%. Попередня посада, яку займала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв – Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних
даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.07.2018 р. обрано членом
наглядової ради Булаха Андрiя Сергiйовича на термiн три роки. Володiє
часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0. Представник акцiонера, який
володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 30.26 %. Попередня посада, яку займала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв – заступник
директора АТ «ВТБ Банк». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.07.2018 р. припинено
повноваження ревiзора товариства Мошенця Олександра Олександровича .
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi
чотири роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних
даних. Рiшенням зборiв затверджено статут Товариства яким передбачено,
що ревiзор не буде обиратись.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Терехов Юрiй Володимирович 09.07.2018 р.

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне
товариство
«Черкаська
рибоводномелiоративна станцiя»

2. Код за ЄДРПОУ 00725246
3. Місцезнаходження 20243, Черкаська обл., Звенигородський р-н,
с. Княжа
4. Міжміський код, телефон та факс 0974242065
5. Електронна поштова адреса em00725246@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації em00725246.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акціонерів 07.07.2018 р. припинено повноваження Голови наглядової ради товариства Пасєки Василя Олексiйовича.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0003 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi три
роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.07.2018 р. Арсеменко Iрину
Володимирiвну обрано Головою наглядової ради товариства на термiн три
роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 3,48 %. Попередня
посада, яку займала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв – Приват-

Приватне акцiонерне товариство
по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних
напоїв «Черкаське пиво»
2. Код за ЄДРПОУ 00374597
3. Місцезнаходження 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовісна, 436
4. Міжміський код, телефон та факс 0472716092, 0472716109
5. Електронна поштова адреса em00374597@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.beer.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким
належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства)
II. Текст повідомлення
Згiдно перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»
складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний Депозитарiй
України», Емiтент 06 липня 2018 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю
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про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй
«фiзичної особи 1», яка ранiше володiла 10 309 голосуючими акцiями
Емiтента, що складало 99,14 % голосуючих акцiй, вiдбулося зменшення
кiлькостi голосуючих акцiй на 10 309 штук простих iменних акцiй та на даний
час складає 0 штук простих iменних акцiй, або 0,0 % вiд голосуючих акцiй.
Згiдно перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво» складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний Депозитарiй
України», Емiтент 06 липня 2018 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю
про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй
«фiзичної особи 2», яка ранiше володiла 0 голосуючими акцiями Емiтента,
що складало 0.0 % голосуючих акцiй, вiдбулося бiльшення кiлькостi голосуючих акцiй на 10 309 штук простих iменних акцiй та на даний час складає
10 309 штук простих iменних акцiй, або 99,14 % вiд голосуючих акцiй.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Iлляшенко Галина Георгiївна
09.07.2018 р.

№130, 11 липня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Сєвєродонецька міська друкарня»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
«Сєвєродонецька міська друкарня». Код за ЄДРПОУ - 02470780. Місцезнаходження
93400,
Луганська область,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Єгорова,буд. 37. Міжміський код, телефон та факс - 06452 44368
06452 42085. Електронна поштова адреса - 02470780@atzvіt.com.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://atzvіt.com.ua/02470780/. Вид особ
ливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення
Жодна із зазначених нижче посадових осіб не надала згоди на розголошення паспортних даних, та непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Ольшанський Олександр Вікторович звільнений 06.07.2018 з посади Голови Наглядової ради рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 23.04.2014 року.
Ольшанський Олександр Вікторович призначений 06.07.2018 на посаду Голови Наглядової ради терміном до переобрання рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з переобранням. Акціями Товариства не
володіє, є представником акціонера - Територіальної Громади в особі
Сєверодонецької міської ради. Протягом останніх 5 років займав посади Голови Наглядової ради, Начальника міського фонду комунального
майна. Ігнатова Ірина Вітольдівна звільнена 06.07.2018 з посади Члена
Наглядової ради рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Володіє 0.561% акцій емітента. Перебувала на посаді з 23.04.2014 року. Ігнатова Ірина Вітольдівна призначена 06.07.2018 на посаду Члена Наглядової ради терміном до
переобрання рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з переобранням. Є акціонером товариства, володіє 0.561% акцій емітента. Протягом останніх 5 років займала посади Члена наглядової ради, коректора. Посадова особа Член Наглядової ради Соломатіна Ольга Іванівна
звільнена 06.07.2018 рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з
закінченням строку дії повноважень. Акціями емітента не володіє. Перебувала на посаді з 23.04.2014 року. Соломатіна Ольга Іванівна призначена 06.07.2018 на посаду Члена Наглядової ради терміном до переобрання рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з
переобранням. Акціями емітента не володіє, є представником акціонера Кулачко Є. С. Протягом останніх 5 років займала посади головного
бухгалтера, Члена Наглядової ради. Посадова особа Голова Ревізійної
комісії Чебанова Тетяна Олександрівна звільнена 06.07.2018 рішенням
загальних зборів емітента у зв'язку з закінченням строку дії повнова-

жень. Акціями емітента не володіє. Перебувала на посаді з 23.04.2014
року. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Чебанова Тетяна Олександрівна призначена 06.07.2018 терміном на 3 роки рішенням загальних зборів емітента у зв'язку з переобранням. Акціями Товариства не
володіє. Протягом останніх 5 років займала посади інженера, Голови
ревізійної комісії. Посадова особа Член Ревізійної комісії Тимофеєва
Валентина Іванівна звільнена 06.07.2018 рішенням загальних зборів
емітента у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Акціями емітента не володіє. Перебувала на посаді з 23.04.2014 року. Посадова
особа Член Ревізійної комісії Тимофеєва Валентина Іванівна призначена 06.07.2018 терміном на 3 роки рішенням загальних зборів емітента у зв'язку переобранням. Акціями Товариства не володіє Протягом
останніх 5 років займала посади робочої. Посадова особа Член Ревізійної комісії Кулачко Тамара Михайлівна звільнена 06.07.2018 рішенням
загальних зборів емітента у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Володіє 0.561% акцій емітента. Перебувала на посаді з 23.04.2014
року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Кулачко Тамара Михайлівна призначена 06.07.2018 терміном на 3 роки рішенням загальних зборів емітента у зв'язку переобранням. Володіє 0.561% акцій емітента.
Протягом останніх 5 років займала посади Члена Ревізійної комісії, переплітника.Посадова особа Член правління Фадін Олександр Сергійович звільнений 06.07.2018 рішенням загальних зборів емітента у зв'язку
з закінченням строку дії повноважень. Володіє 0.561% акцій емітента.
Перебував на посаді з 23.04.2014 року. Посадова особа Член правління Фадін Олександр Сергійович призначений 06.07.2018 Наглядовою
радою емітента у зв'язку з переобранням терміном на 3 роки з
09.07.2018 року. Протягом останніх 5 років займав посади Члена Правління, друкаря. Володіє 0.561% акцій емітента. Посадова особа Член
правління Кондратьєв Анатолій Гаврилович призначений Наглядовою
радою емітента 06.07.2018 терміном на 3 роки з 09.07.2018 року у
зв'язку з обранням на вакантну посаду. Акціями емітента не володіє.
Протягом останніх 5 років займав посаду друкаря. Посадова особа Голова правління Дінець Ілля - Олег Петрович достроково звільнений за
Рішенням Наглядової ради емітента від 06.07.2018 на підставі ст. 41 п.1
п.1(1) КЗУПП. Перебував на посаді з 18.09.2014 року. Володіє 0.561%
акцій емітента.
Бєй Сергій Миколайович призначений 06.07.2018 Наглядовою радою емітента на посаду Голови правління терміном на 3 роки з
09.07.2018 року. Акціями емітента не володіє. Протягом останніх 5 років
займав посаду оператора комп'ютерного набору. Особа, зазначена
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством, Голова правління Бєй Сергій Миколайович 09.07.2018.

ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство «ДАВІКОН»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МУЛЬТІФАРМА» повідомляє про припинення юридичної

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство «ДАВІКОН» 2. Код за ЄДРПОУ: 31514756 3. Місцезнаходження: 04071,
м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 30-А 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)
258-76-15, 257-10-98, 501-67-16 5. Електронна поштова адреса: dbrflbvf@ukr.
net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://davikon.zzz.com.ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акціонерів товариства, у
зв’язку з прийняттям 06.07.2018р. рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного товариства «Давікон» шляхом реорганiзацiї через
перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Давікон»: 1)
припинено повноваження Голови Правління Качуровського Вацлава Петровича, перебував на посадi з 30.04.2015р.; 2) призначено з 09.07.2018р.
на невизначений термiн на посаду Голова Комiсiї з припинення Качуровського Вацлава Петровича, іншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п’яти рокiв: Голова Правління ПрАТ «Давікон». Розмір пакета акцій в статутному капiталi емiтента 0,00%. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правління Качуровський Вацлав
Петрович, 06.07.2018р.

особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог
Загальними зборами акціонерів товариства 06.07.2018р. прийнято рішення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Давікон»
(код за ЄДРПОУ: 31514756, місцезнаходження: м. Київ, вул.Верхній Вал,
буд.30-А) шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Давікон».
Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого
припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань
шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення
або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків,
якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У
разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до
товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з
припинення складає передавальний акт, який має містити положення про
правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи
зобов’язання, які оспорюються сторонами.
Голова Комісії з припинення Качуровський Вацлав Петрович, 09.07.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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№130, 11 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про розрахунки з учасниками

ПІФ «Універсальний фондовий депозит» диверсифікованого виду
закритого типу ТОВ «КУА «Співдружність Ессет Менеджмент»
Ліквідаційна комісія ПІФ «Універсальний фондовий депозит»
ТОВ «КУА «СЕМ», відповідно до вимог розділу ІІ Положення про порядок
припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням
НКЦПФР №2605, від 19.11.2013, повідомляє учасників про порядок
проведення розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надалі Порядок).
1. Повне найменування компанії з управління активами
1.1. Повне найменування компанії з управління активами: товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Співдружність Ессет Менеджмент» (далі - Компанія).
Скорочене найменування компанії з управління активами: ТОВ КУА
«СЕМ».
1.2. Ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ: 33172959
2. Повне найменування Фонду: пайовий інвестиційний фонд «Універсальний фондовий депозит» диверсифікованого виду закритого типу
товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент» (далі – Фонд).
2.1 Код Фонду за ЄДРIСІ: 211859.
3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 26 червня 2018 р.
4. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: ліквідація строкового фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом, за
згодою усіх його учасників.
5. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп
належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду
5.1. Порядок прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належним їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок (надалі – «Заявки»)
5.1.1. Протягом строку визначеного п. 5.2.1 цього Повідомлення
учасники подають Заявки. Форма Заявок установлена згідно з додатком
5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) № 1338, від
30.07.2013. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії визначеним у п. 8.1 цього Повідомлення
5.1.2. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі
довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - учасника. Якщо
Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна
бути додана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи –
учасника.
5.1.3. Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути підписані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка
підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути
додана копія довіреності.
5.2. Строк прийняття від учасників Фонду Заявок.
5.2.1. Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати публікації (11 липня 2018 р.)
в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені «Відомості
НКЦПФР».
Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття заявок
від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує
продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників
Фонду
5.2.2. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду
подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.
6. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками
Фонду.
6.1. Порядок здійснення розрахунків
6.1.1. Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків Компанія з управління активами, що здійснює управління активами Фонду (надалі – «КУА») та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії, або шляхом обміну документів по
пошті. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення
строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.
6.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість
одного інвестиційного сертифікату Фонду визначається як загальна вар-

12

тість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних
сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.
6.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити
(особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду - фізична особа - паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), реквизиты р/р; учасник Фонду - юридична особа – Статут, виписку з
ЄДРПОУ, копію Протоколу про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника Фонду - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.
6.2. Умови здійснення розрахунків Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що укладені з учасниками Фонду.
6.3. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі,
шляхом безготівкового розрахунку цих коштів на рахунки учасників фонду. Розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно коштами.
6.4 Строки здійснення розрахунків
Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів
розпочинаються на наступний робочий день після затвердження Ліквідаційною комісією проміжного ліквідаційного балансу та довідки про
вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню
початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі
ліквідації Фонду.
6.5. Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування.
7. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать
до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані.
7.1. У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників
Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на
викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників;
7.2. Строки проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані (надалі – «Депонування»).
Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків
здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за
непред'явленими до викупу в установлений строк, інвестиційних сертифікатів Фонду.
7.3. Порядок проведення Депонування.
Депонування здійснюється шляхом :
- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - учасника Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;
- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної
особи-учасника Фонду. Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії (в місті Херсон).
Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на правах власності
інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений термін. Ліквідаційна
комісія зобов'язана забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до
інформації про порядок депонування та виплати задепонованих кош
тів, письмово поінформувавши кожного власника інвестиційних сертифікатів Фонду.
8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії
Фонду.
8.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 73000, м.Херсон, вул. Петренка, буд. 18. Контактні телефони Ліквідаційної комісії: (0552) 41-70-53.
9. Інші положення.
9.1. Даний Порядок складено відповідно до чинного законодавства
України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку суперечить
чином законодавству України останнє підлягає застосуванню замість
відповідних положень цього Порядку.
Голова Ліквідаційної комісії Фонду __________/О.А.Гусятинський/
Директор ТОВ «КУА «СЕМ»

№130, 11 липня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «ВЕКТОР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «ВЕКТОР»
2. Код за ЄДРПОУ: 33304201
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Рилєєва, 10-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 468-23-59, 537-72-18
5. Електронна поштова адреса: vektor@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://vektor.emitents.net.ua/ua/
docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 09.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: договір купівлі-продажу нежилих приміщень
корпусу №1 з №1 по № 54 (групи приміщень № 1), №№І,ІІ,ІІІ першого
поверху, з № 1 по № 39 (групи приміщень №2), №№І,ІІ другого поверху,
з №1 по № 26 (групи приміщень №3), №№І,ІІ третього поверху, з №1 по
№ 41 (групи приміщень №4), №№І,ІІ четвертого поверху, з №1 по № 26
(групи приміщень №5), №№І,ІІ п'ятого поверху, (літера А).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 25335,60 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73258,20 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 34,58%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 35965210.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів було прийнято позачерговими загальними зборами
акціонерів ПрАТ «НДІ «ВЕКТОР» 09.07.2018р.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» від прийняття рішення: 11930290.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 09.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: договір купівлі-продажу будівлі корпусу №2 (літера А`).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 36982,80 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73258,20 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50,48%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 35965210.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціо-

нерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів було прийнято позачерговими загальними зборами
акціонерів ПрАТ «НДІ «ВЕКТОР» 09.07.2018р.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» від прийняття рішення: 11930290.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 09.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: договір купівлі-продажу адміністративногосподарської будівлі (літера И).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2359,20 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73258,20 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 3,22%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 35965210.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів було прийнято позачерговими загальними зборами
акціонерів ПрАТ «НДІ «ВЕКТОР» 09.07.2018р.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» від прийняття рішення: 11930290.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 09.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: договір купівлі-продажу споруди прохідної №2
(літера М).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 16,80 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73258,20 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,02%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 35965210.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів було прийнято позачерговими загальними зборами
акціонерів ПрАТ «НДІ «ВЕКТОР» 09.07.2018р.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» від прийняття рішення: 11930290.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова правлiння 	Нелiн О. В.
10.07.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№130, 11 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ДОНБАСЕНЕРГО”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
"ДОНБАСЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
23343582
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код,
(044)2909707 (044)2909710
телефон та факс
5. Електронна поштова
office@de.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в
http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
мережі Інтернет, яка
informacija
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої
Відомості про прийняття рішення про надання
інформації
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 06.07.2018р. (протокол №10)
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на поставку продукцiї №178 вiд 28.11.2016р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 162,504 тис. грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2015р.* 5 545 773 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2015р.* становить 0,003%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2017р.) 5 585 732 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
0,003%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - колодки гальмiвнi локомотивнi гребеневi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину
- Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ
«ЕНЕРГОIНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38903313), мiсцезнаходження - 03150, м. Київ,
Печерський р-н, вул. Предславинська, буд. 34-А;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови поставки - DDP, строк дiї договору - до 31.12.2017р.
*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова
звiтнiсть на момент укладання договору.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 06.07.2018р. (протокол №10)
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на поставку продукцiї №20-22/02/17 вiд 22.02.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена
вiдповiдно до законодавства, становить 38 833,665 тис.грн. з ПДВ.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 2. Код за ЄДРПОУ

22815333 3. Місцезнаходження 14000 місто Чернігів вулиця Гонча (Горького)
будинок 40 4. Міжміський код, телефон та факс 0462 654559 0462 654559
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.cn.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації chernigivoblenergo.com.ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2
розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви
про складання повноважень тимчасово виконуючого обов’язки члена Правління, Заступника Голови Правління Артеменка Сергія Володимировича.
Посадова особа Артеменко Сергій Володимирович, яка займала поса-
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Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31.12.2016р.* 5 250 355 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2016р.* становить 0,7396%.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2017р.) 5 585 732 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
0,6952%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – труби, трубки, порожнистi профiлi, безшовнi зi
сталi (труба сталева в асортиментi);
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест»,
мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ
38903313;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 31.12.2017р.
*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016р. - остання рiчна фiнансова
звiтнiсть на момент укладання договору.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 06.07.2018р. (протокол №10)
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на постачання вугiльної продукцiї №02/04ЕТ вiд 02.04.2018р.
Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 252 000,0 тис.грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом
на 31.12.2017р.) 5 585 732 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
4,5115%.
Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – вугiльна продукцiя;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ»
(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл.,
Слов'янський район, м. Миколаївка, вул. Європейська, буд.120;
- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України
«Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;
- умови постачання - DDP, термiн дiї договору - до 31.12.2018р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор
Бондаренко Едуард Миколайович
09.07.2018р.

ду тимчасово виконуючого обов’язки члена Правління, Заступника Голови
Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 14 днів.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу, яка б виконувала обов’язки члена Правління, Заступника Голови
Правління не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова Правління
Ткач В.І.
Фінансовий директор
Сорока І.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
03.07.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ПАРЛАМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33499012, (надалі – «Товариство»), місцезна-

ходження якого: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28,
Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами) рішення №304 від 17 березня 2016р., строк дії ліцензії
з 08.04.2016р. необмежений, повідомляє учасників ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331160, (надалі – ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»), що «06» липня 2018 року Загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення (Протокол №83
Загальних зборів учасників Товариства від 06.07.2018р.) про продовження
строку діяльності ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» на 10 (десять) років до 12 серпня 2028 року.
Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», які не згодні з прийнятим рішенням
про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»
в наступному порядку:
1.Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»:
1.1.Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 03680,
Україна, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28.
1.2.Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками подаються наступні документи:
Для фізичних осіб – учасників ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»:
два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від
30.07.2013р. №1338; паспорт учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» чи належним чином засвідчена копія паспорта учасника ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» реєстраційного номеру облікової картки
платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»;
Для юридичних осіб – учасників ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»:
два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від
30.07.2013р. №1338; документи, які необхідні для ідентифікації учасника
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» відповідно до вимог законодавства
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; довідка або належним чином засвідчена
копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням рекві-

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне
товариство
"Форамен"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38811343
емітента
3. Місцезнаходження емітента
03191 м. Київ вул. Академiка
Вiльямса, 19/14, примiщення 692
4. Міжміський код, телефон та факс 0442060105 0442060141
емітента
5. Електронна поштова адреса
post@foramen.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки
http://www.foramen.com.ua
в мережі Інтернет, яка
додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації

зитів рахунку учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»; засвідчений належним чином документ, що підтверджує повноваження керівника
або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність тощо); паспорт або належним чином засвідчена копія паспорта керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС
КЕПІТАЛ II» реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи
належним чином засвідчена копія такої довідки керівника (уповноваженої
особи) учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II».
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі
або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3.Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»: викуп
інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», у зв’язку з
продовженням строку діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення – 06.07.2018р. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» визначається як
результат ділення загальної вартості чистих активів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» на кількість інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН
ГРОУС КЕПІТАЛ II», що перебували в обігу станом на день прийняття рішення
про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», а
кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», не може перевищувати кількості інвестиційних
сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.
Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» становить 755,19 (сімсот
п’ятдесят п’ять гривень 19 копійок) грн.
1.4.Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»: з 06 липня 2018 року по 06 жовтня 2018 року.
1.5.Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН
ГРОУС КЕПІТАЛ II» не повинен перевищувати одного календарного місяця з
дати закінчення реалізації активів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II»,
але не пізніше 06 лютого 2019 року. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», вказані в заявках на викуп цінних паперів.
1.6.Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо
учасник ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II» подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в
установлені строки: у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ II», який відповідно
до заявки на викуп цінних паперів передав Товариству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку,
встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких
коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За додатковою інформацію звертатися за телефоном: +380445941092.
Директор ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ»
Себешук С.О.

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй
яким належить 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства

2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на
акції в депозитарній системі або акціонером 09.07.2018 р. Частка акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Тамін», Код за ЄДРПОУ 38348112,
місцезнаходження м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 57/3 у загальній кількості акцій змінилася з 100.000% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 100.000% до 0.000%. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній
системі або акціонером 09.07.2018 р. Частка акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вебіннекс», Код за ЄДРПОУ 35457220, місцезнаходження 02094,м.Київ вул.Червоноткацька, буд. 84 у загальній кількості акцій
змінилася з 0.000% до 100.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 100.000%. Пакет власника - ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВЕБІННЕКС» становить 100 % статутного капiталу ПрАТ «ФОРАМЕН» (14 500 штук голосуючих акцiй).
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Сидоренко Андрiй Андрiйович
			
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ПАРЛАМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33499012, (надалі – «Товариство»), місцезнахо-

дження якого: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28, повідомляє
учасників ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III», реєстраційний код
за ЄДРІСІ 2331159, (надалі – ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»), що «06»
липня 2018 року Загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення
(Протокол №84 Загальних зборів учасників Товариства від 06.07.2018р.) про
продовження строку діяльності ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III» на 10
(десять) років до 12 серпня 2028 року.
Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III» в наступному порядку:
1.Порядок
викупу інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ
III»:
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
1.1.Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 03680,
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
Україна,
м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28.
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
1.2.Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками
подаються наступні документи:
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Для
фізичних осіб – учасників ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»: два
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɅɽɫɤɨɜɚɛɭɞ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɅɽɫɤɨɜɚɛɭɞ
примірника
Заявки на викуп цінних паперів,
форма
якої наведена
у додатку 7
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ

 
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ


Положення
про порядок розміщення, обігу 
та викупу
цінних
паперів
інституту
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#DYDOXD
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#DYDOXD
спільного
інвестування,
затвердженого
рішенням
НКЦПФР
відɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
30.07.2013р.

Ⱥɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜ
ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɹɤɚ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
 Ⱥɞɪɟɫɚ
ɜЗНВПІФ
ɦɟɪɟɠɿ«ЮКРЕЙН
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ГРОУС
ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
№1338;
паспортɫɬɨɪɿɧɤɢ
учасника
КЕПІТАЛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
III» чи належɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
KWWSZZZDYDOXDDERXWIRUB
ɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ копія
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ним
чином
засвідчена
паспорта
учасникаKWWSZZZDYDOXDDERXWIRUB
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС
SXEOLFDWLRQ
SXEOLFDWLRQ
КЕПІТАЛ
III»;
довідка про
присвоєння
учаснику ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН
ГРОУС
КЕ ȼɢɞ
ȼɢɞ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ
ɡɦɿɧɭ
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɚɤɰɿɣ

ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨ
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ПІТАЛ
III» реєстраційного
номеру облікової
картки
платника
податків ɚɤɰɿɣ
чи наɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨ
лежним
чином
засвідчена копія такої довідки; довідка абоɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞ
належним чином
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ копія
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞ
засвідчена
довідки з банку про відкриття поточного рахунку
із зазначенɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ням
реквізитів рахунку учасника
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»;
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Для
юридичних
осіб – учасників
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН
ГРОУС
КЕПІТАЛ
III»:
ȺɤɰLɨɧɟɪɧɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ȼɚɧɤ
Ⱥɜɚɥɶª
ɞɚɥL

ɧɚ
©Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ȼɚɧɤформа
Ⱥɜɚɥɶª
 Ȼɚɧɤ
Ȼɚɧɤудоɧɚ
дваȺɤɰLɨɧɟɪɧɟ
примірника ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Заявки на викуп
цінних паперів,
якоїɞɚɥL
наведена

ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɊȺɃɎɎȺɃɁȿɇȻȺɇɄȺȼȺɅɖª
ɊɂɋɌȼɈ©ɊȺɃɎɎȺɃɁȿɇȻȺɇɄȺȼȺɅɖª

датку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів
інституту
спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
30.07.2013р. №1338; документи, які необхідні для ідентифікації учасника
ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III» відповідно до вимог законодавства
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥ
дження
зброї масового знищення;
довідка або належним чином засвідчена
ɋɟɪɩɨɜɚɛɭɞɬɟɥɮɚɤɫ
 HPDLOWS#NKDUNRYFRPɚɞɪɟɫɚ
HPDLOWS#NKDUNRYFRPɚɞɪɟɫɚ
ɋɟɪɩɨɜɚɛɭɞɬɟɥɮɚɤɫ

копія
довідки
з
банку
про
відкриття
поточного рахунку із зазначенням реквіɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZWRFKSULERUNKDUNRYFRP
ɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZWRFKSULERUNKDUNRYFRP
зитів рахунку
учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»; засвідчений
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
належним
чином документ,
що підтверджує повноваження
керівника або інȽɨɥɨɜɚ
Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦLɫLʀ
ɤɨɦLɫLʀ ɩɨ
ɩɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ  ɉɟɱɟɧɨɜ
ɉɟɱɟɧɨɜ ȺɧɚɬɨɥLɣ
ȺɧɚɬɨɥLɣ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈɑɉɊɂɅȺȾª
©ɌɈɑɉɊɂɅȺȾª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌ
ɉɨɜɧɟ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌ

ȼɈ
ȼɈ ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ ɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ
ɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ ɁȺ
ɁȺ
ȼɈȾª ɤɨɞ
ȼɈȾª
ɤɨɞ ɡɚ
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
ȯȾɊɉɈɍ 
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
 ɦɏɚɪɤLɜ
ɦɏɚɪɤLɜ

ɜɭɥ
ɜɭɥ ȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚ
ȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚ 
 ɬɟɥɮɚɤɫ
ɬɟɥɮɚɤɫ 
  
 
 HPDLO#
HPDLO#
VRGUX]KHVWYRFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
VRGUX]KHVWYRFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦLɫLʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɪLɲɤɢɧȾɦɢɬɪɨɈɥɟɤɫɚɧ
ɈɪLɲɤɢɧȾɦɢɬɪɨɈɥɟɤɫɚɧ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦLɫLʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈ
ɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃɁȺȼɈȾª
ɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃɁȺȼɈȾª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚɬɟɥɮɚɤɫ
ɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚɬɟɥɮɚɤɫ 
 


 HPDLO#VRGUX]KHVWYRFRPXD
HPDLO#VRGUX]KHVWYRFRPXD ɚɞɪɟɫɚ
ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ
ɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦLɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚ
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦLɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚ
ɪLɲɟɧɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦLɬɟɧɬɚ
ɪLɲɟɧɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦLɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ ɞɚɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɞɚɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɪɇɚɡɜɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɳɨ
ɪɇɚɡɜɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɳɨ
ɩɪɢɣɧɹɜɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɉɪɢɱɢɧɢ
ɩɪɢɣɧɹɜɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɉɪɢɱɢɧɢ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ
ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɽɛɿɥɶɲɞɨɰɿɥɶɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸɮɨɪɦɨɸɞɥɹ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɽɛɿɥɶɲɞɨɰɿɥɶɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸɮɨɪɦɨɸɞɥɹ
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шої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність
тощо); паспорт або належним чином засвідчена копія паспорта керівника
(уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»;
довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»
реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III».
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі
або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3.Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»:
викуп інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III», у
зв’язку з продовженням строку діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення –
06.07.2018р. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС
КЕПІТАЛ III» визначається як результат ділення загальної вартості чистих
активів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III» на кількість інвестиційних
сертифікатів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III», що перебували в обігу
станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності
ɩLɞɫɬɚɜL
Ɋɟɽɫɬɪɭ
Lɦɟɧɧɢɯ
ɰLɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪLɜ
ɫɬɚɧɨɦ

ЗНВПІФ
ГРОУС КЕПІТАЛ
III»,
а кількість
інвестиційних
ɩLɞɫɬɚɜL«ЮКРЕЙН
Ɋɟɽɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤLɜ
ɜɥɚɫɧɢɤLɜ
Lɦɟɧɧɢɯ
ɰLɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪLɜ
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
ɧɚсертифіка ɱɟɪɜ
ɱɟɪɜ
ɧɹ

ɪɨɤɭ
ɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
тів,
викуповуються
в учасникаɜLɞ
ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН
ГРОУС КЕПІТАЛ
III», не
ɧɹ які

ɪɨɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɜLɞ
ɉɭɛɥLɱɧɨɝɨ
ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
©ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɣɍɤɪɚʀɧɢªɥɢɩɧɹɪɨɤɭɩɨɜLɞɨɦɥɹɽɩɪɨ
може
перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він
©ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɣɍɤɪɚʀɧɢªɥɢɩɧɹɪɨɤɭɩɨɜLɞɨɦɥɹɽɩɪɨ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢ
ɭɱɚɫɧɢɤɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ȼɚɧɤ
,ɧɬɟɪɧɚɰLɨɧɚɥɶ
був
на день прийняття
зазначеного
рішення.
Розрахункова
1 (одноɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢ Lɫɬɨɬɧɨɝɨ
Lɫɬɨɬɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɧɢɤɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ȼɚɧɤвартість
,ɧɬɟɪɧɚɰLɨɧɚɥɶ
ȺȽ
ɞɚɥL
ɍɱɚɫɧɢɤ
ɭ
ɤɚɩLɬɚɥL
Ȼɚɧɤɭ
ɡ
го)
сертифікату
«ЮКРЕЙН
ГРОУС
КЕПІТАЛ
III», за
ȺȽінвестиційного
ɞɚɥL 
 ,ɫɬɨɬɧɢɣ
,ɫɬɨɬɧɢɣ
ɍɱɚɫɧɢɤ ЗНВПІФ
ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩLɬɚɥL
Ȼɚɧɤɭ
ɡ 

ɜLɞɫɨɬɤɚɞɨɜLɞɫɨɬɤɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣȻɚɧ
якою
здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОɜLɞɫɨɬɤɚɞɨɜLɞɫɨɬɤɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣȻɚɧ
ɤɭɉɪɢɰɶɨɦɭɱɚɫɬɤɚ,ɫɬɨɬɧɨɝɨɍɱɚɫɧɢɤɚɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣȻɚɧɤɭ
УС
КЕПІТАЛ III» становить 98,54 (дев’яносто вісім гривень 54 копійки) грн.
ɤɭɉɪɢɰɶɨɦɭɱɚɫɬɤɚ,ɫɬɨɬɧɨɝɨɍɱɚɫɧɢɤɚɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣȻɚɧɤɭ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɡɜLɞɫɨɬɤɚɞɨɜLɞɫɨɬɤɚ
1.4.Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників ЗНВПІФ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɡɜLɞɫɨɬɤɚɞɨɜLɞɫɨɬɤɚ
ɊɚɣɮɮɚɣɡɟɧȻɚɧɤ,ɧɬɟɪɧɚɰLɨɧɚɥɶȺȽɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɜɪɟɽɫɬɪLɤɨɦɩɚɧLɣ
«ЮКРЕЙН
ГРОУС КЕПІТАЛ III»: з 06 липня 2018 року по 06 жовтня 2018 року.
ɊɚɣɮɮɚɣɡɟɧȻɚɧɤ,ɧɬɟɪɧɚɰLɨɧɚɥɶȺȽɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɜɪɟɽɫɬɪLɤɨɦɩɚɧLɣ
ɄɨɦɟɪɰLɣɧɨɝɨɫɭɞɭɦȼLɞɧɹɡɚɧɨɦɟɪɨɦ)1PɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
1.5.Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
ɄɨɦɟɪɰLɣɧɨɝɨɫɭɞɭɦȼLɞɧɹɡɚɧɨɦɟɪɨɦ)1PɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɛɭɞɜɭɥȺɦɒɬɚɞɬɩɚɪɤȺɦȼLɞɟɧɶȺɜɫɬɪLɹ
строк
проведення розрахунків за викуплені цінні папери ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН
ɛɭɞɜɭɥȺɦɒɬɚɞɬɩɚɪɤȺɦȼLɞɟɧɶȺɜɫɬɪLɹ
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɚɤɰLɣ
ɜɥɚɫɧɨɫɬL
ГРОУС
КЕПІТАЛɱɚɫɬɤɢ
III» не ɩɪɨɫɬɢɯ
повинен Lɦɟɧɧɢɯ
перевищувати
одногоɭ
місяця
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢ
ɩɪɨɫɬɢɯ
Lɦɟɧɧɢɯ
ɚɤɰLɣ Ȼɚɧɤɭ
Ȼɚɧɤɭ
ɭкалендарного
ɜɥɚɫɧɨɫɬL ,ɫɬɨɬɧɨɝɨ
,ɫɬɨɬɧɨɝɨ
зɍɱɚɫɧɢɤɚɜLɞɛɭɥɨɫɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɩɪɨɞɚɠɭɚɤɰLɣɧɚɜɬɨɪɢɧɧɨɦɭɪɢɧɤɭ
дати закінчення реалізації активів ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III»,
ɍɱɚɫɧɢɤɚɜLɞɛɭɥɨɫɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɩɪɨɞɚɠɭɚɤɰLɣɧɚɜɬɨɪɢɧɧɨɦɭɪɢɧɤɭ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
але не пізніше 06 лютого 2019 року.
Розрахунки здійснюються шляхом без,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
готівкового
переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників ЗНВПІФ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
«ЮКРЕЙН
ГРОУС КЕПІТАЛ III», вказані в заявках на викуп цінних паперів.
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
1.6.Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɅɚɜɪɟɧɱɭɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ник ЗНВПІФ «ЮКРЕЙН
ГРОУС КЕПІТАЛ III» подав заявку з метою викупу його
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɅɚɜɪɟɧɱɭɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками ɪ
в установлені
ɪ
строки: у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником
ЗНВПІФ
«ЮКРЕЙН ГРОУС КЕПІТАЛ III», який відповідно до заявки на викуп
ɘɪLɣɨɜɢɱɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɪɞɨɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɪɟɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ
ɘɪLɣɨɜɢɱɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɪɞɨɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɪɟɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ
цінних
паперів передав Товариству інвестиційні сертифікати, не звернувся за
ɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪɈɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪɈɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
розрахунками
в установлені
строкиɞɚɧɢɯ
(внаслідок
закриття
банківського
рахунку,
ɡɝɨɞɢ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɜɨɥɨɞLɽ

ɜ
ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ
ɜɨɥɨɞLɽ

ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
надання
невірних реквізитів тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 робоɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɚɫɭɦɭɝɪɧɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɚɫɭɦɭɝɪɧɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
чих
днів післяɡɥɨɱɢɧɢ
закінчення
строку,
встановленого
для здійснення
ɬɚ
ɧɟ
ɨɫɬɚɧɧL

ɩɨɫɚɞɭ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟ ɦɚɽ
ɦɚɽ
ɨɫɬɚɧɧL
 ɪɨɤLɜ
ɪɨɤLɜ ɨɛɿɣɦɚɜ
ɨɛɿɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭ розрахунків,
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ
здійснити
депонування
таких коштівɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
у порядку,ɡɛɨɪɚɦɢ
визначеному
нормативноɊLɲɟɧɧɹ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɛɧ
ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɛɧ ɜLɞ
ɜLɞ
правовими
актами
Національної
комісії
з
цінних
паперів
та
фондового
ринку.
ɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɟɱɟɧɨɜȺɘɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪ
ɪ ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɟɱɟɧɨɜȺɘɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪ
За додатковою
інформацію
звертатися
за телефоном:
+380445941092.
ɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ
ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ
ɜɢɡɧɚɽ
ɳɨ ɧɟɫɟ
ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɦɚɰɿʀ
ɳɨ
ɭ
ɬɚ
ɳɨ
Директор ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ»
Себешук С.О.
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɞɪɨɜɢɱɨɛɪɚɧɨɪɞɨɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɪɟɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀɲɥɹ
ɞɪɨɜɢɱɨɛɪɚɧɨɪɞɨɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɪɟɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀɲɥɹ
ɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪɈɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢ
ɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪɈɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢ
ɧɚ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɨɥɨɞLɽ
ɜɨɥɨɞLɽ 
 ɜ
ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL
ɤɚɩLɬɚɥL
ɟɦLɬɟɧɬɚ
ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɚ
ɧɚ ɫɭɦɭ
ɫɭɦɭ 
 ɝɪɧ
ɝɪɧ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ
ɛɧ ɜLɞ
ɜLɞ
ɪ
ɪ ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɈɪLɲɤɢɧȾɈɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɈɪLɲɤɢɧȾɈɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɩɨɫɨɛ
ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ±
± ɩɟɪɟ
ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ
ɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ
ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©ɡɚªɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©ɡɚªɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ
©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞª
ɡɚɜɨɞª ȼɫɿ
ȼɫɿ ɦɚɣɧɨɜɿ
ɦɚɣɧɨɜɿ
ɬɚ ɿɧɲɿ
ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɚ ɚɤɬɢɜɢ
ɚɤɬɢɜɢ ɬɚ
ɬɚ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭ
ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ
ɨɛɫɹɡɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ
ɬɚ
ɞɨ
ɞɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɉɨɪɹɞɨɤ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɬɚ
ɬɚ ɭɦɨɜɢ
ɭɦɨɜɢ ɨɛɦɿɧɭ
ɨɛɦɿɧɭ ɚɤɰɿɣ
ɚɤɰɿɣ ɧɚ
ɧɚ
ɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɚɤɰɿʀɉȺɌ
ɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɚɤɰɿʀɉȺɌ
©ɏɊɆɁª
©ɏɊɆɁª ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ
ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɜ ɱɚɫɬɤɢ
ɱɚɫɬɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɡ
ɡ ɤɨ
ɤɨ
ɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ 
 Ɋɨɡɩɨɞɿɥ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɨɤ
ɱɚɫɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩ
ɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ
ɧɢɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɳɨ
ɧɢɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɳɨ
ɛɭɥɨɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏɊɆɁªɊɨɡɦɿɪɫɬɚ
ɛɭɥɨɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏɊɆɁªɊɨɡɦɿɪɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɨɪɿɜɧɸɽɪɨɡɦɿɪɭɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɨɪɿɜɧɸɽɪɨɡɦɿɪɭɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɝɪɧ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɝɪɧ
Ƚɨɥɨɜɚ
Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɈɪLɲɤɢɧ
ɈɪLɲɤɢɧ ȾɈ
ȾɈ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧ
ɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

№130, 11 липня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
17

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№130, 11 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈɑɉɊɂɅȺȾª

ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɋɟɪ
ɩɨɜɚɛɭɞɬɟɥɮɚɤɫ  HPDLOWS#NKDUNRYFRPɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ZZZWRFKSULERUNKDUNRYFRP ȼLɞɨɦɨɫɬL ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɟɦLɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɪLɲɟɧɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦLɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɪɇɚɡɜɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɳɨɩɪɢɣɧɹɜɪɿ
ɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɉɪɢɱɢɧɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɽɛɿɥɶɲ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɩɨɫɨɛɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ±ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©ɡɚªɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛ
ɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©Ɍɨɱɩɪɢɥɚɞªȼɫɿɦɚɣɧɨɜɿɬɚɿɧɲɿɩɪɚɜɚɚɤɬɢɜɢɬɚ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɬɚɭɦɨɜɢɨɛɦɿɧɭɚɤɰɿɣɧɚɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚ
ɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɚɤɰɿʀ ɉɊȺɌ ©Ɍɨɱɩɪɢɥɚɞª ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ  Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣ
ɳɨ ɛɭɥɨ ɦɿɠ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɊȺɌ ©Ɍɨɱɩɪɢɥɚɞª Ɋɨɡɦɿɪ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɝɪɧȾɢɪɟɤɬɨɪɉɟɱɟ
ɧɨɜȺɘɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ
ɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Особливе конструкторське бюро
будівельних і шляхових машин» місцезнаходження

якого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, повідомляємо
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«17» серпня 2018 року о 10-00 годині в приміщенні за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, офіс №211. Початок реєстрації акціонерів
о 09-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-00 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
станом на 24 годину «14» серпня 2018 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про проведення реконструкції Будинку, який знаходиться за адресою:м.Київ, вул.Дегтярівська, 52.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 52, офіс №211, у робочі дні з 9 до 18 години в офісі
№211 Генерального директора, а в день проведення загальних зборів –
також за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, офіс №211. Відповідальна особа - генеральний директор Товариства Знахарчук А.В.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.OKBM.com.ua.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 27 липня 2018 року за адресою: 16703, Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
акціонерів проводиться 27 липня 2018 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 липня 2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам,
а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних
зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з
проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного):
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:
Животяга Я.В.
Кузьменко Ю.В.
Голінко М.В.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №2 від 04.07.2018р.: бюлетені для голосування та для
кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною
комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та
печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня.
У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується
головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії."
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Обрати Головою Загальних зборів Товариства – __________, секретарем – ______________.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних
зборів Товариства.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити
наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:
- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів
Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;
- роботу Загальних зборів організувати без перерви;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам
Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;
- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів
через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання
та/або пропозицію;
- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

які можуть вчинятися Товариством з Viceroy Trade & Invest Limited
та/або іншими юридичними особами або банками протягом одного
року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:
1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством з Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними
особами або банками в період з дати прийняття рішення до проведення
наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
• генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї;
• кредитні та депозитні угоди, договори позики або зміни та доповнення
до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань
по кредитним угодам, договорам позики та генеральним кредитним угодам
укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.).
2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі
900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України
станом на день укладення відповідного/их договору/ів;
4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю
Товариства.
6. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками належного Товариству майна.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного:
В рахунок забезпечення виконання Товариством існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань, зобов’язань за договором позики перед
Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства») згоду на передання в заставу Viceroy Trade & Invest Limited та/або
іншим юридичним особам або банкам та/або наступну заставу, іпотеку та/
або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись,
майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого
передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з
дати прийняття такого рішення.
7. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку Viceroy
Trade & Invest Limited та/або іншим юридичним особам або банкам в
якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:
В рахунок забезпечення виконання Товариством кредитних зобов’язань
або зобов’язань за договором позики перед Viceroy Trade & Invest Limited
та/або іншими юридичними особами або банками надати згоду на передання в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього
рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську
заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися
у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не
менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в
іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати
400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України
станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в
заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати
500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій
валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України
станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо викупу Товариством права вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року у ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» або у іншої юридичної особи (фінансової компанії).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:
Надати згоду на вчинення правочинів щодо викупу Товариством права
вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від
24 грудня 2012 року та за договорами забезпечення (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» або у іншої юридичної особи (фінансової компанії) вартістю (ціною правочину) не більше
200 000 000 (двісті мільйонів) грн. 00 коп.
9. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.
Проект рішення по девятому питанню порядку денного:
Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за
довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів,
договорів позики, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких
інших договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим
поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів позики, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів,
документів, пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому
числі:
- визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
- кредитних договорів, договорів позики, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів
договорів поруки, договорів застави/іпотеки);
- інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договором позики,
договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);
- будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами позики, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами
(надалі – Документи);
- укладати та підписувати від імені Товариства:
- кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/або
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;
- Пов’язані договори;
- Додаткові угоди, договори про внесення змін;
- Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб –
сайті Товариства: ichnya.com.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочі дні з
10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, приймальня голови правління, а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Животяга Ярослав Васильович тел.
(04633) 2-40-95.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
До уваги акціонерів ПрАТ "ІМКК": Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ "Про
Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не
здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого
власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Трудовий колектив Фанплит"

2. Код за ЄДРПОУ: 32960308
3. Місцезнаходження: 02160, м.Київ, вулиця Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5590195 044 55912 11
5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://tkf.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих
акцій публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 05.07.2018 р. вiд ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 02.07.2018р., стало вiдомо, що вiдбулися змiни власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй ПрАТ «ТКФ», а
саме пакет акцiй юридичної особи - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «УКРПЛИТА» (код за ЄДРПОУ - 30969762; 01023,
м. Київ, вул.Шота Руставелi, буд.30, офiс 6), збiльшився з 11823 шт
(вiдсоток у СК - 8,8231347%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй - 8,878992%) до 30046 шт (вiдсоток у СК - 22,422388%, вiдсоток у
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 22,564341%).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Майданюк Олена Василiвна
директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
09.07.2018
(дата)
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2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ»

05410263
54000 м. Миколаїв Погранична, 159
(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
company@mkgas.com.ua
https://mk.104.ua/
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу №09/07-2018 засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 09 липня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента,
а саме, прийнято рiшення: припинити повноваження члена правлiння Товариства - Сдобнова Дмитра Олеговича - директора технiчного 09 липня 2018 року,
у зв'язку iз звiльненням за угодою сторiн. Особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Перебував на посадi члена Правлiння Товариства - директора
технiчного - з 07 листопада 2017 р. згiдно протоколу вiд 07.11.2017 року №
07/11-2017. Нового члена Правлiння Товариства, замiсть звiльненого, не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Попов Павло Анатолiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.07.09
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариемітента, код за
ство "Тисменицягаз" , 20538865
ЄДРПОУ, місцезнахоІвано-Франківська Тисменицький р-н. 77400
дження, міжміський код
м. Тисмениця Вiсконта,3 (03436)2-12-55
та телефон емітента
2. Дата розкриття повного 30.03.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мере- https://ts.104.ua/
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ТОВ "БДО", 20197074
ЄДРПОУ
аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про
Загальні збори акціонерів відбулися 23.03.20218
загальні збори (розділ
з наступним Порядком денним:
заповнюється у випадку, 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів
якщо емітент - акціонер- Товариства.
не товариство)
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства
за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту
Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту
Товариства шляхом затвердження його в новій
редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду,
Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та
членів Наглядової ради Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що
укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що
укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинення
Товариством значних правочинів та правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.
20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання
вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 13.09.2012 р.
№КПП-614 за 2017 рік.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
23059
27050
Основні засоби (за залишковою вартістю)
17421
17134
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
221
279
Сумарна дебіторська заборгованість
3901
8106
Грошові кошти та їх еквіваленти
787
851
Власний капітал
-3339
-3099
Статутний капітал
330
330
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-14803
-14563
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
4473
4793
Поточні зобов'язання і забезпечення
21925
25356
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0.34
6.2
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.34
6.2
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1320000
1320000
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

ПублiЧне акцiонерне товариство
“Дойче Банк ДБУ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
зміни складу посадових осіб) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiне акцiонерне товариство
"Дойче Банк ДБУ"
2. Код за ЄДРПОУ
36520434
3. Місцезнаходження
01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, телефон та
044-495-92-12 044-495-92-55
факс
5. Електронна поштова адреса
kostyantyn.yarych@db.com
6. Адреса сторінки в мережі
https://www.db.com/ukraine/en/content/
Інтернет, яка додатково
general-documents.html
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміни складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Протоколом № 54 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради
Публiчного акцiонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалi – «Банк»)
вiд 09 липня 2018 року, прийняте, окрiм iншого, наступне рiшення:
Продовжено повноваження iснуючого Заступника Голови Правлiння
Банку Олексiя Вiкторовича Рибенка на наступний строк 3 роки з моменту

спливу чергового 3-рiчного строку, на який вiн був призначений.
Данi щодо Олексiя Вiкторовича Рибенка:
Перебуває на посадi Заступника Голови Правлiння (представник єдиного акцiонера – Дойче Банк АГ) (паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи
про розкриття паспортних даних) з 03.08.2009 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначений
вище керiвник не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не
володiє.
Пiдставою продовження повноважень Рибенка О.В. є закiнчення строку
повноважень у серпнi 2018 року, що вимагає подальшого подовження.
Продовження повноважень Рибенка О.В. ґрунтується на вiдповiдному
бажаннi Наглядової Ради Банку.
Вiдповiдне
повiдомлення
опублiковано
у
загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 10.07.2018 року.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Бернд Вурт
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.10.23
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɊȺɃɎɎȺɃɁȿɇȻȺɇɄȺȼȺɅɖª
ɊɂɋɌȼɈ©ɊȺɃɎɎȺɃɁȿɇȻȺɇɄȺȼȺɅɖª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɅɽɫɤɨɜɚɛɭɞ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɅɽɫɤɨɜɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
   
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#DYDOXD
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#DYDOXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
 Ⱥɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜ ɦɟɪɟɠɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
KWWSZZZDYDOXDDERXWIRUB
ɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSZZZDYDOXDDERXWIRUB
SXEOLFDWLRQ
SXEOLFDWLRQ
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞ
ɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɫɨɬɤɿɜɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȺɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶª ɞɚɥL  Ȼɚɧɤ  ɧɚ
ȺɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶª ɞɚɥL  Ȼɚɧɤ  ɧɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈɑɉɊɂɅȺȾª
©ɌɈɑɉɊɂɅȺȾª
ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥ

ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɋɟɪɩɨɜɚɛɭɞɬɟɥɮɚɤɫ
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥ
HPDLOWS#NKDUNRYFRPɚɞɪɟɫɚ
ɋɟɪɩɨɜɚɛɭɞɬɟɥɮɚɤɫ
 HPDLOWS#NKDUNRYFRPɚɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZWRFKSULERUNKDUNRYFRP
ɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬZZZWRFKSULERUNKDUNRYFRP
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
Ƚɨɥɨɜɚ
ɤɨɦLɫLʀ ɩɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ  ɉɟɱɟɧɨɜ ȺɧɚɬɨɥLɣ
Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦLɫLʀ ɩɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ  ɉɟɱɟɧɨɜ ȺɧɚɬɨɥLɣ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
Повідомлення
про виникнення
особливої інформації (інформації про
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌ
іпотечні
цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю)
ȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ
ɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ
ɁȺ
ȼɈ ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ ɊȿɆɈɇɌɇɈɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃ
ɁȺ
емітента
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦɏɚɪɤLɜ
ȼɈȾª (для
опублікування
в офіційному
друкованому виданні)

ɤɨɞ
ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ

ɦɏɚɪɤLɜ
ȼɈȾª
ɜɭɥ ȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚ  ɬɟɥɮɚɤɫ     HPDLO#
І. Загальні
відомості
ɜɭɥ
ȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚ  ɬɟɥɮɚɤɫ
  
 HPDLO#
VRGUX]KHVWYRFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
VRGUX]KHVWYRFRPXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
1. Повне
найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦLɫLʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɪLɲɤɢɧȾɦɢɬɪɨɈɥɟɤɫɚɧ
ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ
IНСТИТУТ
ȽɨɥɨɜɚɤɨɦLɫLʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɪLɲɤɢɧȾɦɢɬɪɨɈɥɟɤɫɚɧ

«ВЕКТОР»

2. Код за ЄДРПОУ: 33304201

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Рилєєва, 10-А
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 468-23-59, 537-72-18
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈ
5. Електронна
поштова адреса: vektor@emitents.net.ua
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈ
6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується
ɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃɁȺȼɈȾª
ɆȿɏȺɇ,ɑɇɂɃɁȺȼɈȾª
емітентом
для розкриття
інформації: http://vektor.emitents.net.ua/ua/docs
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
7.
Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɉɭɛɥLɱɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ
сертифікати
фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття ріɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
шення
про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів
ɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚɬɟɥɮɚɤɫ

ІІ. Текст Повідомлення
ɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȯɧɚɤLʀɜɫɶɤɚɬɟɥɮɚɤɫ
 ɫɬɨɪɿɧɤɢ

 HPDLO#VRGUX]KHVWYRFRPXD
ɚɞɪɟɫɚ
ɜ
Дата прийняття
загальними зборами товариства рішення
про
попере
HPDLO#VRGUX]KHVWYRFRPXD
ɚɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ
ɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬKWWSKUP]EJVNKXD
днє
надання згоди на вчинення значних правочинів: 09.07.2018р.
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Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɊLɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ
ності:
73258,20
тис.грн.
ɊLɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ
ɪ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɈɪLɲɤɢɧȾɈɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
Співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості
ɪ ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɈɪLɲɤɢɧȾɈɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨ
активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсоɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
тках):
163,80 %.
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Загальна кількість голосуючих акцій: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ± ɩɟɪɟ
зборах:
47895500.
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɋɩɨɫɨɛ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
± ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
Кількістьɜголосуючих
акцій,ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
що проголосували
«за» прийняття
рішення:
ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©ɡɚªɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
47895500.
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©ɡɚªɲɬ©ɩɪɨɬɢªɲɬɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨ
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞª ȼɫɿ ɦɚɣɧɨɜɿ
рішення:0.
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɣ
ȼɫɿ
ɦɚɣɧɨɜɿ
ɬɚДодаткова
ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ
ɚɤɬɢɜɢ ɬɚнеобхідна
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿрозкриття
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ
інформація,
для ɭ
повного
і ɡɚɜɨɞª
точного
інɬɚ
ɩɪɚɜɚ
ɚɤɬɢɜɢ
ɬɚ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɭумов
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ
формації
про дію,
виходячи
з конкретних
ɞɨɿɧɲɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɬɚфінансово-господарської
ɭɦɨɜɢ
ɨɛɦɿɧɭ
ɚɤɰɿɣ ɧɚ
ɞɨ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤнадання
ɬɚ ɭɦɨɜɢ
ɨɛɦɿɧɭ
ɚɤɰɿɣ ɧɚ
діяльності
емітента: рішення про попереднє
згоди
на вчинення
ɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɚɤɰɿʀɉȺɌ
ɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɚɤɰɿʀɉȺɌ
значних
правочинів
було прийнято
позачерговими
загальними зборами
ак©ɏɊɆɁª
ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ
ɜ ɱɚɫɬɤɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɡ ɤɨ
©ɏɊɆɁª
ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ
ɜ Ɋɨɡɩɨɞɿɥ
ɱɚɫɬɤɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɡ ɤɨ
ціонерів
ПрАТ
«НДІ «ВЕКТОР»
09.07.2018р.
ɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ

ɱɚɫɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩ
ɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀ  Ɋɨɡɩɨɞɿɥ
ɱɚɫɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩ
III. Підпис
ɧɢɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɳɨ
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
ɧɢɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɳɨ
ɛɭɥɨɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏɊɆɁªɊɨɡɦɿɪɫɬɚ
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
ɛɭɥɨɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ɏɊɆɁªɊɨɡɦɿɪɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɨɪɿɜɧɸɽɪɨɡɦɿɪɭɫɬɚ
із
законодавством.
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɨɪɿɜɧɸɽɪɨɡɦɿɪɭɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɝɪɧ
2. Голова правлiння
Нелiн О. В.
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɝɪɧ
Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɈɪLɲɤɢɧ ȾɈ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɿɧ
09.07.2018
Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɈɪLɲɤɢɧ ȾɈ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɿɧ

ɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» 2. Код за ЄДРПОУ:
00292333 3. Місцезнаходження: 69014 м.Запоріжжя, вул. М.Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 228-28-84, (061) 228-28-84
5. Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://00292333.smida.gov.ua 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства. ІІ. Текст Повідомлення З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ФIНТЕХНОЛОГIЇ»(Пайовий
венчурний
недиверсифiкований
закритий
iнвестицiйний
фонд»КОНЦЕПТ»
(мiсцезнаходження: 50002, Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н,
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м.Кривий Рiг, вул.Кобилянського,219, ЄДРПОУ 33874456, реєстрацiйний
код за ЄДРIСI 2331336) без змін. Кiлькiсть акцiй 18502900шт. Розмiр частки
акцiонера 34,9718% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної
кiлькостi голосуючих акцiй 35,2727%. З переліку акціонерів, який отримано
від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«КАПРАНА»
(мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Покровська, буд.9, Україна, ЄДРПОУ
38483138) без змін. Кiлькiсть акцiй 4761720шт. Розмiр частки акцiонера
9,0000% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 9,0774%. З переліку акціонерів, який отримано від
ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй БОЛКОТРА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх,
3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 336629) без змін. Кiлькiсть
акцiй 5285510шт. Розмiр частки акцiонера 9,9900% в загальної кiлькостi
акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 10,0759%. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо,
що пакет власника акцiй ЕТОРІМІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (мiсцезнаходження:
Мирмідонон, буд.11А, Лімасол, Като Полемідіа, 4170, Кіпр, код 343544) без
змін. Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Розмiр частки акцiонера 9,9900% в загаль-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй
10,0759%. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству
стало відомо, що пакет власника акцiй МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД
(мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 281104) без змін. Кiлькiсть акцiй 4777667шт. Розмiр
частки акцiонера 9,0301% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 9,1078%. З переліку акціонерів, який
отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй
СОРЕВЕНО СЕРВІСИЗ ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 323848) без змін.
Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Розмiр частки акцiонера 9,9900% в загальної
кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй
10,0759%. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству
стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСІ» (мiсцезнаходження: 50065, Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Революційна, буд.17, ЄДРПОУ 32692795)
зменьшився на 9,4497% на 4999653шт. Розмiр частки акцiонера до змiни
власникiв акцiй 9,4497%, пiсля змiни 0% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр
частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй

9,5310%, пiсля змiни 0%. Кiлькiсть акцiй до змiни власникiв акцiй 4999653шт.,
пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй 0шт. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству
стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГРІНВОЛТРЕЙД» (мiсцезнаходження: 73021, м. Херсон, вул.Патона, буд.4, код за ЄДРПОУ 36008774) без змін. Кiлькiсть акцiй
3061035шт. Розмiр частки акцiонера 5,7856% в загальної кiлькостi акцiй.
Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 5,8354%. З переліку
акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що
з'явився новий власник акцiй КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
(мiсцезнаходження: Спетсон, 4 Агіос Ніколаос, 3100, Лімасол, Кіпр, код
303951). Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни
9,7314% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни 9,8151%. Кiлькiсть
акцiй власникiв акцiй до зміни 0шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 5148693шт. III. Підпис 1.Особа,
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Голова правління Верховський С.С. 10.07.2018
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