ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» відповідно до
вимог ч. 3 ст. 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 20.06.2019 р. отримало
від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ" (код
ЄДРПОУ: 33058749, місцезнаходження: 01004, м.Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, буд.1-3/2
літ. "А") інформацію про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», такого змісту:
ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
(Код ЄДРПОУ: 00131529)
Відповідно до ч. 1 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ" (надалі – Компанія) (код
ЄДРПОУ: 33058749, місцезнаходження: 01004, м.Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, буд.1-3/2
літ. "А") повідомляє, що Компанія, з урахуванням кількості акцій, які належать їй (106718352 штук
простих іменних акцій, що становить 85,64653% статутного капіталу), стала (прямо) власником
домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" (далі – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 00131529, у розмірі 118643424 штук
простих іменних акцій, що становить 95,21697% статутного капіталу Товариства.
На виконання ч. 2 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія надає наступну
інформацію:
1)
Кількість акцій Товариства, що належали Компанії та її афілійованим особам до набуття
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 106718352 штук простих іменних акцій
Товариства.
2) Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет
акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення
афілійованим особам належали акції товариства) станом на 19.06.2019 року:
№ з/п

Прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи

Тип
особи

1

2

3

4

5

6

7

1.

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНА
УКРАЇНА ТВ", код
ЄДРПОУ: 33058749,
місцезнаходження: 01004,
м.Київ, вулиця
Червоноармійська/Басейн
а, буд.1-3/2 літ. "А"

ЮО

1

95,21697

-

-

3)

Тип
участі у
набутті
доміную
чого
контроль
ного
пакета
акцій

Участь особи в
товаристві, %
пряма

Кінцевий бенефіціарний
власник (контролер) особи
(для юридичних осіб)

Кількість акцій
товариства, що
належали
третім особам
до набуття
особою
домінуючого
контрольного
пакета акцій
товариства

8

9

Льовочкіна Юлія
Володимирівна,
громадянка України,
населений пункт місця
проживання – м.Київ.

-

опосе сукупн
а
редко
вана

Mr. Michail Kyriakidis
(Михайло Кіріакіді),
громадянин Греції, країна
та населений пункт місця
проживання – Греція,
Гліфада.

Найвища ціна акцій, за якою Компанія, її афілійовані особи або треті особи, що діють
спільно з нею, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (19.06.2019), становить
2,00 грн. (дві гривні нуль копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію Товариства (в розумінні п.
1 ч. 5 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Компанія, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, опосередковано не
набували право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття (19.06.2019) (в
розумінні п. 2 ч. 5 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»).
4)
Дата набуття Компанією домінуючого контрольного пакету акцій Товариства – 19.06.2019.
5)
Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
Номер рахунку:
300384-UA40556210
Ідентифікаційний код депозитарної установи: 21665382
вул. Борисоглібська, буд.5 літера А, м.Київ,
Місцезнаходження депозитарної установи:
04070
Код МДО депозитарної установи:
300384
Повне найменування депозитарної установи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ",
щодо акцій Товариства та прав за ними діє самостійно (без афілійованих чи третіх осіб), опосередковано
акціями Товариства не володіє. Афілійовані щодо Компанії особи прямо або опосередковано акціями
Товариства не володіють.

Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА
УКРАЇНА ТВ"
20.06.2019 року
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