
13.02.2020 р. SMA 22891956 

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 - 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 13.02.2020 Покровський Ростислав 

Леонідович 
д/н 59,6 65,846785 

Зміст інформації:  
Дата отримання інформації: 13.02.2020; 
Покровський Ростислав Леонідович; 
Право власності на пакет акцій емітента набуто прямо (без афілійованих осіб) шляхом викупу додаткової емісії акцій. 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 59,6 %; 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 
65,846785%; 
Особа, яка набула право власності на пакет акцій емітента, здійснює володіння та управління зазначеним пакетом безпосередньо (особи, які б входили до ланцюга володіння 
корпоративними правами юридичної особи і через яких особа здійснює розпорядження акціями, відсутні) 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - дані відсутні. 

            

2 13.02.2020 Осетрін Микола Миколайович д/н 8,9 7,523851 
Зміст інформації:  
Дата отримання інформації: 13.02.2020; 
Осетрін Микола Миколайович; 
Розмір частки власника зменшився внаслідок збільшення статутного капіталу. 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 8,9%; 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 
7,523851%; 
Особа здійснює володіння та управління зазначеним пакетом безпосередньо (особи, які б входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи і через яких особа 
здійснює розпорядження акціями, відсутні). 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - дані відсутні. 

            

3 13.02.2020 Тугай Олексій Анатолійович д/н 24,4 20,627188 
Зміст інформації:  
Дата отримання інформації: 13.02.2020; 
Тугай Олексій Анатолійович; 



13.02.2020 р. SMA 22891956 

Розмір частки власника зменшився внаслідок збільшення статутного капіталу. 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 24,4%; 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 
20,627188%; 
Особа здійснює володіння та управління зазначеним пакетом безпосередньо (особи, які б входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи і через яких особа 
здійснює розпорядження акціями, відсутні). 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - дані відсутні. 

            

4 13.02.2020 Покровський Леонід Леонідович д/н 5,05 4,269151 
Зміст інформації:  
Дата отримання інформації: 13.02.2020; 
Покровський Леонід Леонідович; 
Розмір частки власника зменшився внаслідок збільшення статутного капіталу. 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 5,05%; 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 
4,269151%; 
Особа здійснює володіння та управління зазначеним пакетом безпосередньо (особи, які б входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи і через яких особа 
здійснює розпорядження акціями, відсутні). 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - дані відсутні. 
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