Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
33172959-233134
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
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"СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ
МЕНЕДЖЕМЕНТ" (ПАЙОВИЙ
ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ЕКСТРЕМУМ"
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Зміст інформації:
Приватне акціонерне товариство "Кременчукгаз" (надалі-Товариство) повідомляє, що 18.02.2019р. від Публічного акціонерного товариства "Національний
депозитарій України" було отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.2018р. На підставі реєстру стало відомо про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства. Частка власника
акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
(ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕКСТРЕМУМ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) ( ідентифікаційний код
33172959-233134) в статутному капіталі Товариства збільшилася.
Розмір частки власника акцій в статутному капіталі Товариства до зміни становив 0,094108% (20000 штук голосуючих акцій), після набуття права власності на
такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає 21,094104% (4482919 штук голосуючих акцій).
Товариство не володіє інформацією щодо способу зміни розміру пакету акцій та інформацією про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також відомостями про дату, в яку порогові
значення було досягнуто або перетнуто.
Відповідно до п.4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" зазначена вище регульована інформація не публікується в офіційному друкованому
виданні.

18.02.2019

© SMA

03351734

1
2

2
18.02.2019

3
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Група компаній
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Зміст інформації:
Приватне акціонерне товариство "Кременчукгаз" (надалі-Товариство) повідомляє, що 18.02.2019р. від Публічного акціонерного товариства "Національний
депозитарій України" було отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.2018р. На підставі реєстру стало відомо про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства. Частка власника
акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю "Група компаній "Содружество" ( ідентифікаційний код 14121018) в статутному капіталі Товариства
зменшилася.
Розмір частки власника акцій в статутному капіталі Товариства до зміни становив 25,999995% (5525519 штук голосуючих акцій), після відчуження права
власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає 5,000000% (1062600 штук голосуючих акцій).
Товариство не володіє інформацією щодо способу зміни розміру пакету акцій та інформацією про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також відомостями про дату, в яку порогові
значення було досягнуто або перетнуто.
Відповідно до п.4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" зазначена вище регульована інформація не публікується в офіційному друкованому
виданні.
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