
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 31.01.2020  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 5  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Директор       Колосов Михайло Альбертович 

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

68400, Одеська обл., Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелiв, буд. 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00379270 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(048) 743-74-68 (048) 743-74-68 

6. Адреса електронної пошти 

00379270@sc-ua.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

http://00379270.sc-

ua.com 
  31.01.2020 

 (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) 

Ознака типу 

відомостей про 

набуття прямо 

або 

опосередковано 

особою 

(особами, що 

діють спільно) 

з урахуванням 

кількості 

акцій, які 

належать їй та 

її афілійованим 

особам 

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 7 

1 30.01.2020 95 Колосов Михайло Альбертович 2954120015 4.122001 98.2567 

Зміст інформації: 

Датi вчинення дiї – 30.01.2020 р.  

ПРАТ «АЗПТ» повiдомляє про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi 



№ 

з/п 

Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Ознака типу 

відомостей про 

набуття прямо 

або 

опосередковано 

особою 

(особами, що 

діють спільно) 

з урахуванням 

кількості 

акцій, які 

належать їй та 

її афілійованим 

особам 

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 7 

належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета акцiй. 

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та дата набуття 

такого пакета (крiм випадку, коли iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi 

України) - 6,21 (шiсть гривень 21 копiйка) гривень. 

Прiзвище, iм’я, по батьковi особи, що набула домiнуючий контрольний пакет акцiй – Колосов Михайло Альбертович. 

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй: до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 1,4638 %; пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 98,2567 %. 

прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, 

передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства» - Колосов Михайло Альбертович. 

 


