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АКЦІОНЕРА 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ» 

1. Колосова Михайла Альбертовича  

володіє912486 простими іменованими акціями, 

що складає 98,2567 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Приватного акціонерного 

товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ» 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2954120015 

Паспорт з безконтактним електронним носiєм 

№001984826 

виданий 19.06.2018 р. орган, що видав №5124. 

 

Адреса реєстрації: 68400, Одеська область, 

Арцизький район, м. Арциз, вул. 

Преображенська, 3, корп. А, кв. 21. 
 

Повідомлення 

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» 

 

Я, Колосов Михайло Альбертович є власником 912486 простих іменованих акцій, що 

складає 98,2567 % від загальної кількості простих іменних акцій Приватного акціонерного 

товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,  

з урахуванням кількості акцій, що належать афілійованій особі - Колосовій Галині 

Іванівні яка є власником 13594  простих іменованих акцій, що складає 1,4638 % від загальної 

кількості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ 

ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», 

повідомляю про набуття домінуючого контрольного пакету акцій Приватного 

акціонерного товариства«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (ЄДРПОУ  00379270). 

1. Кількість акцій товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття 

домінуючого контрольного пакета акцій товариства:  

Колосову Михайлу Альбертовичу належало 696 простих іменованих акцій, що 

складало 4,122001 % від загальної кількості простих іменних акцій Приватного 

акціонерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ». 

Колосовій Галині Іванівні належало 13 594 простих іменованих акцій, що складало 

80,509327 % від загальної кількості простих іменних акцій Приватного акціонерного 

товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ». 

Структура власності Колосова Михайла Альбертовича, який є власником домінуючого 

контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ», станом на 29.01.2020 р. 

 



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 29.01.2020року 
№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

фізичної 

особи або 

повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Тип 

особи 

Тип участі у 

набутті 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 

бенефіціарний 

власник 

(контролер) 

особи (для 

юридичних 

осіб) 

Кількість акцій 

товариства, що 

належали третім 

особам до набуття 

особою 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

товариства 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Колосов 

Михайло 

Альбертов

ич 
Населений 

пункт місця 

проживання: 

м. Одеса 

 

ФО 1 

 

98,2567 - 

 

98,2567 - - 

2 Колосова 

Галина 

Іванівна 
Населений 

пункт місця 

проживання: 

м. Одеса 

 

ФО 1 

 

1,4638 - 1,4638 - - 

 

2. Інформація про ціну, передбачену пунктами 1 та 2 частини п’ятої статті 65-2 Закону 

України «Про акціонерні товариства» - найвища цiна за якою придбавалися акцiї Приватного 

акціонерного товариства «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» протягом 12 мiсяцiв, що 

передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та дати набуття такого 

пакета, становить: 6 гривень 21 копійка (шість гривень 21 копійка)за одну акцiю. 

3. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства – 29.01.2020 року. 

4. Інформація, про депозитарну установу, 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:   

КолосовМ.А. відкрито рахунок  у депозитарній установі - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Південний регіональний депозитарно-торговий фондовий центр" (Код 

за ЄДРПОУ 22452796, депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи 

в Центральному депозитарії (НДУ)/ Код МДО: 402214, здійснює депозитарну діяльність 

депозитарної установи на підставі ліцензії АЕ №286879  

від 20 травня 2014 року; місцезнаходження: 65009, м. Одеса, пров. Курортний, буд. 2). 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  КолосовМ.А.  у депозитарній установі ТОВ 

«Південний регіональний депозитарно-торговий фондовий центр»:  402214-UA10349538. 

Власник домінуючого контрольного пакету акцій ПРАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ " 

________________________              Колосов Михайло Альбертович 

«30» січня 2020 року 

 


