
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 
депозитарію 

цінних паперів або 
акціонера 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи або 
найменування 

юридичної особи 
власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
юридичної особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави 
про реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 08.04.2020 
OTRANTO 

TRADING CO. 
LIMITED 

HE 73342 86.9558 0.00 

Зміст інформації: 

Юридична особа за законодавством Республiки Кiпр на пiдставi прямого договору мiни акцiй вiд 06 грудня 2019 року здiйснила вiдчуження 
пакету акцiй загальним розмiром 85.9558 % фiзичнiй особi - громадянину України Бевзенко В.Ф. Про факт вiдчуження емiтента не 
повiдомила, вiдповiдно про факт про факт купiвлi - продажу акцiй емiтент дiзнався з iнформацiї про власникiв голосуючих акцiй акцiонерних 
товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, отриманої вiд Нацiонального депозитарiю України 08.04.2020 року. Пiд час 
володiння акцiями здiйснювала розпорядження належним пакетом акцiй самостiйно.  

2 08.04.2020 Бевзенко Валерiй 
Федорович фiзична особа 0.00 86.955835  

Зміст інформації: 

Громадянин України Бевзенко Валерiй Федорович придбав 86.955835 % простих iменних  
акцiй Товариства у юридичної особи за законодавством Республiки Кiпр за прямим договором мiни, укладеним 06 грудня 2019 року, про факт 
укладення договору мiни Товариство не повiдомив, Товариство дiзналося про факт з iнформацiї про власникiв голосуючих акцiй акцiонерних 
товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, отриманої вiд НДУ 08.04.2020 року. Iнформацiя вiдповiдно до статтi 64 1 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" до Товариства не надходила. Фiзична особа Бевзенко В.Ф. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно.  

 


	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

