Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Вагiн Констянтин Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА»
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
08600, Василькiв, Володимирська, 22
4. Код за ЄДРПОУ
31826636
5. Міжміський код та телефон, факс
0444675310 0444675310
6. Електронна поштова адреса
moskovka.sveta@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ledocool.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
Дата повідомлення
Повне
державним реєстром юридичних осіб,
емітента особою,
найменування
фізичних осіб - підприємців та громадських
Розмір частки
Розмір частки
що здійснює облік
юридичної особи - формувань (для юридичної особи - резидента), акціонера до зміни акціонера після
права власності на
№ з/п
власника пакета
код/номер з торговельного, банківського чи
(у відсотках до
зміни (у відсотках
акції в
акцій або
судового реєстру, реєстраційного посвідчення
статутного
до статутного
депозитарній
зазначення
місцевого органу влади іноземної держави про
капіталу)
капіталу)
системі або
"фізична особа"
реєстрацію юридичної особи (для юридичної
акціонером
особи - нерезидента)
1

1

2

3

4

5

6

26.10.2017

Публiчне
акцiонерне
товариство «Банк
«КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ»

21665382

0

8.098491

Зміст інформації:
26.10.2017р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 18.10.2017р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй,
яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй Публiчне акцiонерне товариство «Банк «КЛIРИНГОВИЙ
ДIМ» (код за ЄДРПОУ: 21665382, мiсцезнаходження: вул. Борисоглiбська, буд. 5 лiтера А, м. Київ,04070) збiльшився на 2495000 простих
iменних акцiй (з 0 простих iменних акцiй до 2495000 простих iменних акцiй) та склав 2495000 простих iменних акцiй. Розмiр частки акцiонера
в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) – 8,098491%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй – 13,820063%.

2

26.10.2017

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю "IНВЕСТ"

36473568

0

21.896114

Зміст інформації:
26.10.2017р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
Дата повідомлення
Повне
державним реєстром юридичних осіб,
емітента особою,
найменування
фізичних осіб - підприємців та громадських
Розмір частки
Розмір частки
що здійснює облік
юридичної особи - формувань (для юридичної особи - резидента), акціонера до зміни акціонера після
права власності на
№ з/п
власника пакета
код/номер з торговельного, банківського чи
(у відсотках до
зміни (у відсотках
акції в
акцій або
судового реєстру, реєстраційного посвідчення
статутного
до статутного
депозитарній
зазначення
місцевого органу влади іноземної держави про
капіталу)
капіталу)
системі або
"фізична особа"
реєстрацію юридичної особи (для юридичної
акціонером
особи - нерезидента)
1

2

3

4

5

6

власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 18.10.2017р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй,
яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "I-НВЕСТ" (код
за ЄДРПОУ: 36473568, мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 60, м. Київ, 04050) збiльшився на 6745800 простих iменних акцiй (з 0
простих iменних акцiй до 6745800 простих iменних акцiй) та склав 6745800 простих iменних акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй
кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) – 21,896114%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй – 37,36568%.

3

26.10.2017

Корпоративний
недержавний
пенсiйний фонд
Нацiонального
банку України

34880663

36.632447

0

Зміст інформації:
26.10.2017р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 18.10.2017р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй,
яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй Корпоративного недержавного пенсiйного фонду
Нацiонального банку України (код за ЄДРПОУ: 34880663, мiсцезнаходження: вул. Iнститутська, буд. 9, м. Київ, 01601) зменшився на 11285800
простих iменних акцiй (з 11285800 простих iменних акцiй до 0 простих iменних акцiй) та склав 0 простих iменних акцiй. Розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) – 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй – 0%.

