
 

                            1. 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 24.06.2020 Терещенко Ганна Анатоліївна  21.346 0.470 

Зміст інформації 
Дата отримання інформації: 24.06.2020р 

Власник акцій: Терещенко Ганна Анатоліївна  

Дія  та яким чином вона відбувалась: відчуження (прямо) 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчудження права власності: 21,3468%. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчудження права власності: 0,4708 %. 

Відомості про осіб , які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: 
відомості відсутні. 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 18.06.2020р. 

2 24.06.2020 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ГАЛПАК" 
31892604 19.298 40.174 

Зміст інформації 
Дата отримання інформації: 24.06.2020р. 

Власник акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛПАК" 

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента: 31892604 

Додаток 7 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III) 



Дія  та яким чином вона відбувалась: набуття (прямо) 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності: 19,2988 %. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності: 40,1747%. 

Відомості про осіб , які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: 
відомості відсутні 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 18.06.2020р. 

 


