
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

24.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 240419-ОІ 
(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). 

 

Генеральний директор    Вагін К.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Компанія "Ельба" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 08600 Васильків, Володимирська, будинок 22 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31826636 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 334 37 20, (044) 334 37 20 

6. Адреса електронної пошти 

 sopizhenko@arktika.ua 

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 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку ledocool.com.ua 24.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від  

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 24.04.2019 ТОВ "Українські системи кабельних трас" 33529062 3,245888 5,51801 

Зміст інформації: 

24.04.2019р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 22.04.2019р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій товариства, а саме: розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські системи 

кабельних трас" (Україна, код ЄДРПОУ: 33529062, мiсцезнаходження: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова, буд. 14) збільшився на 700000 простих 

iменних акцiй. Розмiр частки акцiонера до набуття права власності на 700000 простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у відсотках) - 5,539104%. 

Розмiр частки акцiонера після набуття права власності на 700000 простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у відсотках) - 9,575598%. Відомості про 

осіб відсоток прав голосу яких дорівнює або перевищує порогове значення, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 

особа здійснює розпорядження акціями: Черняєва Світлана Леонідівна - 15,52%, Киян Зоя Михайлівна - 84,34%. Повідомлення про набуття акцій (в т.ч. прямо або 

опосередковано) до Товариства не надходило. 

2 24.04.2019 ТОВ "ТК ВІННЕР" 41499567 3,245888 0 

Зміст інформації: 

24.04.2019р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 22.04.2019р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій товариства, а саме: розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК ВІННЕР" 

(Україна, код ЄДРПОУ: 41499567, мiсцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Петра Дегтяренка, буд. 35) зменшився на 1000000 простих iменних акцiй. Розмiр частки 

акцiонера до відчуження права власності на 1000000 простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у відсотках) - 5,539104%. Розмiр частки акцiонера 

після відчуження права власності на 1000000 простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у відсотках) - 0%. Відомості про осіб відсоток прав голосу 

яких дорівнює або перевищує порогове значення, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює 

розпорядження акціями: Чумак Богдан Вікторович - 100%. Повідомлення про відчуження акцій (в т.ч. прямо або опосередковано) до Товариства не надходило. 

3 24.04.2019 ТОВ "Компанія з управління активами та 

адміністрування пенсійних фондів 

УКРМАШІНВЕСТ"(Пайський венчурний 

інвестиційний фонд "РІМ-2" 

недиверсифікованого виду закритого типу) 

33620428-233214 3,245888 3,245888 

Зміст інформації: 

24.04.2019р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 22.04.2019р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 



більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій товариства, а саме: розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з 

управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайський венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого 

типу) (Україна, код ЄДРПОУ: 33620428-233214, мiсцезнаходження: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, оф.8) не змінився та становить 

1000000 простих іменних акцій. Розмір частки акціонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у відсотках) змінився та становить 5,632704%. Відомості про осіб 

відсоток прав голосу яких дорівнює або перевищує порогове значення, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

здійснює розпорядження акціями: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Українських машинобудівних заводів" (код ЄДРПОУ: 0346563) - 100%.  

4 24.04.2019 ТОВ "І-НВЕСТ" 36473568 3,199796 3,199796 

Зміст інформації: 

 

24.04.2019р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 22.04.2019р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій товариства, а саме: розмiр пакету акцiй Товариство з обмеженою відповідальністю "І-НВЕСТ" (Україна, 

код ЄДРПОУ: 36473568, мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60) не змінився та становить985800 простих iменних акцiй. Розмiр частки 

акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках)  змінився та становить 5,552720%. Відомості про осіб відсоток прав голосу яких дорівнює або перевищує 

порогове значення, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: Гамарненко Анна 

Сергіївна - 9,9%, Голотюк Віталій Володимирович - 9,9%, Ковбель Максим Іванович - 9,9%, Кравець Олександр Олександрович - 9,9%, Кулішова Світлана Віталіївна - 

9,9%, Лисенко Олег Васильович - 9,9%, Огньова Анастасія Євгеніївна - 9,9%, Семененко Олександр Васильович - 9,9%, Старченко Антон Юрійович - 9,9%, Чепурко 

Андрій Валерійович - 9,9%.  

 

5 24.04.2019 ТОВ "Компанія з управління активами 

"ПАСКАЛЬ" (Венчурний пайовий інвестиційний 

фонд "ШЕФЛЕР" недиверсифікованого виду 

закритого типу) 

32821450-233161 22,851054 22,851054 

Зміст інформації: 

24.04.2019р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 22.04.2019р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій товариства, а саме: розмiр пакету акцiй Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з 

управління активами "ПАСКАЛЬ" (Венчурний пайовий інвестиційний фонд "ШЕФЛЕР" недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна, код ЄДРПОУ: 

32821450-233161, мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60) не змінився та становить 7040000 простих іменних акцiй. Розмiр частки акцiонера в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках) змінився та становить 39,654237%. Відомості про осіб відсоток прав голосу яких дорівнює або перевищує порогове 

значення, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: Білоусов Олег 

Володимирович - 9,9%, Вобленкова Лариса Михайлівна - 9,9%, Давиденко Олег Вікторович - 9,9%, Євсєєнко  Ганна Євгеніївна - 9,9%, Золотова Ольга Вікторовна - 

9,9%, Зотік Ольга Володимирівна - 9,9%, Кійло Тетяна Миколаївна - 9,9%, Луткова Тамара Анатоліївна - 9,9%, Романенко Тетяна Григорівна - 9,9%, Ящуренко Ірина 

Вікторівна - 9,9%.  

6 24.04.2019 Гулеватий Олександр Іванович СМ №079910 21,171245 21,171245 

Зміст інформації: 

24.04.2019р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 22.04.2019р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій товариства, а саме: розмiр пакету акцiй Гулеватого Олександра Івановича (Україна, вул. М. Лагунової, 

буд. 10, кв. 55, м. Бровари, Київської обл.) не змінився та становить 6522481 простих іменних акцій. Розмір частки акціонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у 

вiдсотках) змінився та становить 36,739206%.  

 


