
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Генеральний директор       Мкртчян Арутюн Вагинакович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
28.03.2019 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Краснополянський пiщаний кар'єр" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
85571, с. Красна Поляна, не має 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
00184106 

5. Міжміський код та телефон, факс 
0624395134 0624395134 

6. Електронна поштова адреса 
a.kolbaev@astor.ua 

 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://www.prat-kpk.com.ua в мережі Інтернет 28.03.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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 28.03.2019 Попов Дмитро 
Анатолiйович 2741600198 10.0 0 

Зміст інформації: 

Фiзична особа Попов Дмитро Анатолiйович на пiдставi договору купiвлi - продажу 
акцiй  
вiд 19.12.18 здiйснив вiдчуження належного йому пакету акцiй загальною кiлькiстю 1 
640 000 
штук, що дорiвнювало 10 % голосуючих акцiй.  

2 28.03.2019 
B.V. WEST - 

EAST CHEMICAL 
TRADING LTD 

HE 63947 31.20 0  

Зміст інформації: 

Юридична особа за законодавством Республiки Кiпр на пiдставi договору купiвлi - 
продажу ак 
цiй вiд 20.12.18 здiйснила вiдчуження належного їй пакету акцiй у повному обсязi. Пiд 
час  
володiння акцiями зазначена особа здiйснювала володiння акцiями самостiйно.  

3 28.03.2019 CERAMIC 
LIMITED 003141 21.627 0  

Зміст інформації: 

Юридична особа за законодавством Сейшельських Островiв на пiдставi договору  
купiвлi - продажу акцiй вiд 20.12.18 здiйснила продаж належного їй пакету акцiй у 
повному  
обсязi. Пiд час володiння акцiями здiйснювала розпорядження акцiями самостiйно.  



№ 
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 

4 28.03.2019 
NORTHGATE 

INTERNATIONAL 
CORP 

003089 24.12 0  

Зміст інформації: 

Юридична особа за законодавством Сейшельських Островiв на пiдставi договору 
купiвлi -  
продажу акцiй вiд 20.12.18 здiйснила вiдчуження належного їй пакету акцiй у повному 
обсязi. 
Пiд час володiння акцiями здiйснювало розпорядження акцiями самостiйно. 

5 28.03.2019 
OTRANTO 

TRADING CO. 
LIMITED 

HE 73342 0 86.9558  

Зміст інформації: 

Юридична особа за законодавством Республiки Кiпр на пiдставi договорiв купiвлi - 
продажу 
акцiй вiд 19 та 20 грудня 2018 року придбало у фiзичної та юридичних осiб пакет акцiй  
загальним розмiром 85.9558 % . Про факт придбання емiтента не повiдомила, вiдповiдно  
про факт придбання емiтент дiзнався з перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься  
письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв. Здiйснює  
розпорядження належним пакетом акцiй самостiйно.  
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