
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента 

 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство КОМПАНІЯ 

«ЕЛЬБА» 

2. Код за ЄДРПОУ: 31826636 

3. Місцезнаходження: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця 

Володимирська, будинок 22 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444675310 

5. Електронна поштова адреса: domik2010@ukr.net 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.ledocool.com.ua 

7. Вид особливої інформаії: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

 

24.11.2017р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності 

на акції емітента у депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних 

паперів, складений станом на 21.11.2017р. Відповідно до отриманої інформації, 

відбулися зміни власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а 

саме: розмір пакету акцій Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "I-НВЕСТ" 

(Україна) (код за ЄДРПОУ: 36473568, мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 

60, м. Київ, 04050) збільшився на 2045000 простих іменних акцій (з 6745800 простих 

іменних акцій до 8790800 простих іменних акцій) та склав 8790800 простих іменних 

акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій (у відсотках до статутного 

капіталу) – 28,533956%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 

– 48,694%. 

 

24.11.2017р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності 

на акції емітента у депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних 

паперів, складений станом на 21.11.2017р. Відповідно до отриманої інформації, 

відбулися зміни власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а 

саме: розмір пакету акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД» 

(Україна) (код за ЄДРПОУ: 36592818, мiсцезнаходження: вул. Глибочицька, буд. 17, літ 

1А, корпус 2, оф. 204, м. Київ, 04050) зменшився на 1495000 простих іменних акцій (з 

1495000 простих іменних акцій до 0 простих іменних акцій) та склав 0 простих іменних 

акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій (у відсотках до статутного 

капіталу) – 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій – 0%. 

  

24.11.2017р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності 

на акції емітента у депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних 

паперів, складений станом на 21.11.2017р. Відповідно до отриманої інформації, 

відбулися зміни власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а 

саме: розмір пакету акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА 

КОМПАНІЯ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (Україна) (код за ЄДРПОУ: 32826731, 

мiсцезнаходження: вул. Червоноармійська/Фізкультурна, буд. 57-61/3А, м. Київ, 

Печерський, 03150) зменшився на 2495000 простих іменних акцій (з 2495000 простих 

іменних акцій до 0 простих іменних акцій) та склав 0 простих іменних акцій. Розмір 

частки акціонера в загальній кількості акцій (у відсотках до статутного капіталу) – 0%. 

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій – 0%.  

 



24.11.2017р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності 

на акції емітента у депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних 

паперів, складений станом на 21.11.2017р. Відповідно до отриманої інформації, 

відбулися зміни власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а 

саме: розмір пакету акцій NIGHTWAY LIMITED (Віргінські о-ви (Брит.)) (код за 

ЄДРПОУ: 1522303, мiсцезнаходження: Ямрадж Білдінг, 3-пов., а/с 3175, м. Род Таун, 

Тортола, Британські Віргінські Острови/3rd Floor, Yamraj Building, P.O. Box 3175, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands) збільшився на 2495000 простих іменних акцій (з 0 

простих іменних акцій до 2495000 простих іменних акцій) та склав 2495000 простих 

іменних акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій (у відсотках до 

статутного капіталу) – 8,098491%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій в 

загальній кількості голосуючих акцій – 13,820063%.  

 

 


