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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА». 

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278830. 

3.Місцезнаходження емітента: 62481, Харківська обл., Харківський район, с. Рогань,  

    вул. Культури ,57. 

4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 057 740-72-75. 

5.Електронна поштова адреса емітента: mail@rkf.com.ua. 

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.rkf.com.ua. 

 

Текст повідомлення 

На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30.03.2017 р., отриманого 

вiд ПАТ «НДУ» 05.04.2017 р., розмiр частки власника пакета акцiй «фiзичної особи», якiй 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, в загальнiй кiлькостi акцiй до i пiсля 

змiни становить 38,5975% , в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшився - до змiни 

становив 42,4282%, пiсля змiни-42,4254%. Розмiр пакету акцiй акцiонера до i пiсля змiни 

становить 8197646 штуки простих iменних акцiй. Дата облiку не вiдома. 

 

На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30.03.2017 р., отриманого 

вiд ПАТ «НДУ» 05.04.2017 р., розмiр частки власника пакета акцiй «фiзичної особи», якiй 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, в загальнiй кiлькостi акцiй до i пiсля 

змiни становить 21,3468% , в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшився - до змiни 

становив 23,4654%, пiсля змiни-23,4639%. Розмiр пакету акцiй акцiонера до i пiсля змiни 

становить 4533802 штуки простих iменних акцiй. Дата облiку не вiдома. 

 

На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30.03.2017 р., отриманого 

вiд ПАТ «НДУ» 05.04.2017 р., розмiр частки власника пакета акцiй «фiзичної особи», якiй 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, в загальнiй кiлькостi акцiй до i пiсля 

змiни становить 26,5411% , в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшився - до змiни 

становив 29,1752%, пiсля змiни-29,1733%. Розмiр пакету акцiй акцiонера до i пiсля змiни 

становить 5637001 штуки простих iменних акцiй. Дата облiку не вiдома. 

Підпис 

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

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

 

 

Голова  Правління                                                                             Г.В.Ладиженський 

62481, Україна, Харківська обл. 

смт. Рогань, вул. Культури, 57 
Т:     +38(057)740-72-75 

Т/ф: +38(057)740-71-72 
www.rkf.com.ua 

secretar@rkf.com.ua 

mailto:mail@rkf.com.ua
http://www.rkf.com.ua/
http://www.rkf.com.ua/
http://www.rkf.com.ua/

