
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 25.03.2020 Бевзенко Валерiй 
Федорович  фiзична особа 86.94 32.31 

Зміст інформації: 

Громадянин України Бевзенко Валерiй Федорович здiйснив вiдчуження 22,31 % простих iменних акцiй Товариства фiзичнiй особi - 
громадянину Федеративної Республiки Нiмеччина Цибульнику Юрiю Олександровичу. Дiя вiдбулася шляхом укладання прямого договору 
купiвлi-продажу цiнних паперiв, укладеного 12.03.2020. Про факт здiйснення продажу акцiй Товариство не повiдомив, також не повiдомив 
про факт попереднього придбання пакету акцiй. Про факт продажу акцiй Товариство отримало iнформацiю з реєстру акцiонерiв, отриманого 
вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 25.03.2020 року. Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64 1 Закону України "Про акцiонернi 
товариства" не надходило. 
Фiзична особа Бевзенко В.Ф. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно.  

2 25.03.2020 Бевзенко Валерiй 
Федорович фiзична особа 86.94 32.31  

Зміст інформації: 

Громадянин України Бевзенко Валерiй Федорович здiйснив вiдчуження 18,29 % простих iменних акцiй Товариства фiзичнiй особi - 
громадянцi України Поповiй Ларисi Дмитрiвнi. Дiя вiдбулася шляхом укладання прямого договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, 
укладеного 12.03.2020. Про факт здiйснення продажу акцiй Товариство не повiдомив, також не повiдомив про факт попереднього придбання 
пакету акцiй. Про факт продажу акцiй Товариство отримало iнформацiю з реєстру акцiонерiв, отриманого вiд Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв 25.03.2020 року. Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64 1 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 
Фiзична особа Бевзенко В.Ф. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно. 
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3 25.03.2020 Бевзенко Валерiй 
Федорович фiзична особа 86.94 32.31  

Зміст інформації: 

Громадянин України Бевзенко Валерiй Федорович здiйснив вiдчуження 14.03 % простих iменних акцiй Товариства фiзичнiй особi - 
громадянину України Попову Анатолiю Семеновичу. Дiя вiдбулася шляхом укладання прямого договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, 
укладеного 12.03.2020. Про факт здiйснення продажу акцiй Товариство не повiдомив, також не повiдомив про факт попереднього придбання 
пакету акцiй. Про факт продажу акцiй Товариство отримало iнформацiю з реєстру акцiонерiв, отриманого вiд Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв 25.03.2020 року. Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64 1 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 
Фiзична особа Бевзенко В.Ф. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно. 

4 25.03.2020 Цибульник Юрiй 
Олександрович фiзична особа 0 22.31  

Зміст інформації: 

Громадянин Федеративної Республiки Нiмеччина Цибульник Юрiй Олександрович придбав 22,31 % простих iменних акцiй Товариства у 
фiзичної особи - громадянина України Бевзенко Валерiя Федоровича. Дiя вiдбулася шляхом укладання прямого договору купiвлi-продажу 
цiнних паперiв, укладеного 12.03.2020. Про факт здiйснення придбання акцiй Товариство не повiдомив. Про факт придбання акцiй Товариство 
отримало iнформацiю з реєстру акцiонерiв, отриманого вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 25.03.2020 року. Повiдомлення 
вiдповiдно до статтi 64 1 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 
Фiзична особа Цибульник Ю.О. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно. 

5 25.03.2020 Попова Лариса 
Дмитрiвна фiзична особа 0 18.29  

Зміст інформації: 
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Громадянка України Попова Лариса Дмитрiвна придбала 18.29 % простих iменних акцiй Товариства у фiзичної особи - громадянина 
України Бевзенко Валерiя Федоровича. Дiя вiдбулася шляхом укладання прямого договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, укладеного 
12.03.2020. Про факт здiйснення придбання акцiй Товариство не повiдомила. Про факт придбання акцiй Товариство отримало iнформацiю з 
реєстру акцiонерiв, отриманого вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 25.03.2020 року. Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64 1 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 
Фiзична особа Попова Л.Д. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно. 

6 25.03.2020 Попов Анатолiй 
Семенович фiзична особа 0 14.03  

Зміст інформації: 

Громадянин України Попов Анатолiй Семенович придбав 14,03 % простих iменних акцiй Товариства у фiзичної особи - громадянина 
України Бевзенко Валерiя Федоровича. Дiя вiдбулася шляхом укладання прямого договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, укладеного 
12.03.2020. Про факт здiйснення придбання акцiй Товариство не повiдомив. Про факт придбання акцiй Товариство отримало iнформацiю з 
реєстру акцiонерiв, отриманого вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 25.03.2020 року. Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64 1 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" не надходило. 
Фiзична особа Попов А.С. здiйснює розпорядження акцiями самостiйно. 
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