
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, 

яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є 

власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій

Номер за порядком: 1 Дата вчинення дії: 01.01.1900

1. Причина повідомлення

- відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій

- відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

- відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України «Про акціонерні товариства»:

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності):

Ідентифікаційний код юридичної особи - 

резидента або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - нерезидента

0000000000

Місцезнаходження

д/н

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 01.01.1900

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

(показник 

останньої 

графи таблиці

 пункту 5)

Кількість 

прав голосу 

за акціями* 

(у відсотках) 

(показник 

останньої 

графи таблиці

 пункту 6)

Кількість прав 

голосу за акціями, 

пов’язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) (сума 

показників 

останньої графи 

таблиць 7.1 та 7.2)

Усього (сума 

показників, 

зазначених у 

графах 2, 4, 

5 цієї 

таблиці)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

емітента станом 

на останню дату 

складення реєстру

 власників акцій 

(шт.)

1 2 3 5 6 7

на дату, коли 

порогове значення

 було досягнуто 

або перетнуто

0 0 0 0 0

дані попереднього 

повідомлення (за 

наявності)

0 0 0 0 0

2.2. Щодо 

юридичної 

особи:

Найменування

д/н

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності)

4

0

0
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Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів

Дія (набуття або 

відчуження)

Кількість 

голосуючих 

акцій (шт.)

Розмір пакета голосу- 

ючих акцій (у відсотках) 

від загальної кількості 

голосуючих акцій
Володіння (пряме 

або опосередковане)

UA4000174411 0 0

Клас і тип акцій Дія (набуття 

або 

відчуження)

Один із випадків, передбачених 

частиною дев’ятою статті 64-1 

Закону України «Про акціонерні 

товариства»

Кількість 

голосів (шт.)

Розмір 

прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках)

UA4000174411 0 0

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента Дата 

виконання

Дія 

(набуття або

 

відчуження)

Володіння 

(пряме або 

опосередковане)

Кількість 

голосуючих акцій, 

які можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів (шт.)

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках)

01.01.1900 0 0

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового 

інструмента

Дата 

виконання

Базовий актив 

(акції або 

право голосу)

Дія (набуття 

або 

відчуження)

Володіння 

(пряме або 

опосередковане)

Розрахунок 

(грошовий 

або право 

голосу)

01.01.1900

Кількість 

голосів 

(шт.)

0

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках)

0

набуття

пряме

набуття Голосуючі акції належать третій 

особі, з якою така фізична або 

юридична особа вчинила правочин 

щодо узгодженого голосування або 

вчинення узгоджених дій на 

загальних зборах акціонерного 

товариства

01110100 Акція проста бездокументарна 

іменна

набуття пряме

01110100 Акція 

проста 

бездокументарна 

іменна

акції набуття пряме грошовий

01110100 Акція проста 

бездокументарна іменна

01110100 Акція 

проста 

бездокументарна 

іменна
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8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа

 (особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи

Розмір 

пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках)**

Кількість 

прав голосу 

за акціями 

(у 

відсотках)**

Кількість прав 

голосу за акціями, 

пов’язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

д/н

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи – довірителя:

д/н

ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя: д/н

кількість голосів (шт.): 0

розмір прав голосу (у відсотках): 0

дата закінчення строку довіреності: 01.01.1900
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