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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 
 

ВІДОМОСТІ 
про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 

урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано 

особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 
та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про 

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 

домінуючого контрольного пакета акцій 
 
№ 
з/п 

Дата 
повідомлення 

емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі, або 
акціонером 
(власником) 

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
власника 

(власників) або 
прізвище, ім’я, по 

батькові (за 
наявності) фізичної 

особи - власника 
(власників) пакета 

акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 
громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 

юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір 
частки 

акціонера 
(власника) 
до зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір 
частки 

акціонера 
(власника) 
після зміни 
(у відсотках 

до 
статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

 
1 23.09.2020  Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

«ГАЛПАК» 

 

31892604 

 

43,2663 

 

86,5325  

Зміст інформації: 

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 



Дата отримання інформації: 23.09.2020р 
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття: 0,25 
копійок за 1 акцію 
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГАЛПАК» 
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента: 31892604 
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам), 
в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій: 86,5325 %. 
Дата та реквізити договору, за наслідками виконання якого особою набувається 
значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства: 
Договір №БВ200916-1-1 купівлі-продажу цінних паперів (купівля) від 16.09.2020р. 
Договір №БВ200916-1-2 купівлі-продажу цінних паперів (купівля) від 16.09.2020р. 
Договір №БВ200916-1-3 купівлі-продажу цінних паперів (купівля) від 16.09.2020р. 
Договір №БВ200916-1-4 купівлі-продажу цінних паперів (купівля) від 16.09.2020р. 
 
 
 
 
 
Голова  Правління                                                                     Тарасенко А.О. 


