
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Горбатюк Палладiй Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
25.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

02160, м.Київ, вулиця Фанерна, буд. 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

00274690 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 5591358 044 5591211 

6. Електронна поштова адреса 

info@fanplit.com.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

82 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
30.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
http://fanplit.com.ua/ в мережі Інтернет 03.05.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 

акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства / 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 у розмірі 75 

і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / 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 у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного 

товариства 

№ 

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, імя, 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 24.04.2018 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКРПЛИТА" 
30969762 1.523947 88.018141 

Зміст інформації: 

Дата вчинення дiї: 24.04.2018 року. Iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй 

системi України - ПАТ "НДУ" - отримано перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складений 



№ 

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, імя, 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 

станом на 20.04.2018р. Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцiй: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

“УКРПЛИТА" (код за ЄДРПОУ - 30969762). Мiсцезнаходження: 01023, м.Київ, вул.Шота Руставелi, буд.30, офiс 6. До набуття права власностi 

на контрольний пакет акцiй розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй складав 2100 шт (вiдсоток у СК - 1,523947%, вiдсоток у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй - 1,544924%), пiсля набуття права власностi на контрольний пакет акцiй розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi 

акцiй складає 121289 шт (вiдсоток у СК - 88,018141%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 89,229671%). 

 


