
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

I. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство «Транс-Оболонь» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475216 

3. Місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, буд. 11 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)413-95-07, (044)413-95-93 

5. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://trans-obolon.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації: Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

2. Текст повідомлення.  

29 січня 2019 р. депозитарієм  Публічне акціонерне товариство «Нацiональний 

депозитарiй України» надано, а емітентом Приватне акціонерне товариство «Транс-

Оболонь» отримано зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства 

станом на 24 січня 2019 р. Згідно отриманого реєстру з’ясувалося, що в системi реєстру  

ПрАТ «Транс-Оболонь» вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать голосуючі 

акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 

акцій, а саме: 

- пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Вітекс Україна» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 11) зменшився. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до прямого 

відчуження права власності на такий пакет акцій на вторинному ринку становив 

7,652666% (441186 шт.), пiсля відчуження становить – 0,000000% (0 шт). 

- пакет акцій акцiонера - фізичної особи збільшився. Розмір частки власника акцій в 

загальній кількості голосуючих акцій до прямого набуття права власності на такий пакет 

акцій на вторинному ринку становив 9,499979% (547686 шт.), після набуття права 

власності становить  – 10,712997% (617618 шт). 

- пакет акцій акцiонера - фізичної особи збільшився.   Розмір частки власника  акцій в 

загальній кількості голосуючих акцій до прямого  набуття права власності на такий пакет 

акцій на вторинному ринку становив – 4,639116% (267451 шт), після набуття права 

власності становить – 10,712997% (617618 шт.)  

- пакет акцій акцiонера - фізичної особи збільшився.   Розмір частки власника  акцій в 

загальній кількості голосуючих акцій до прямого  набуття права власності на такий пакет 

акцій на вторинному ринку становив – 9,067951% (522779 шт), після набуття права 

власності становить – 10,712997% (617618 шт.)  

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами 

юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) 

розпорядження акціями відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або 

перетнуто відсутня, оскільки у реєстрi власникiв цiнних паперiв, отриманого від  

депозитарія  Публічне акціонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України», не 

зазначена дата змiн.  

3. Підпис  

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

                                                                            Голова комісії з припинення Сависько С.В. 

30.01.2019 р. 

 


