
        Додаток 28  

        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЗАВОД 

"ЕЛЕКТРОДВИГУН" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  14309014 

3. Місцезнаходження емітента 85300  Красноармiйськ Днiпропетровська, 130 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (06239)2-11-73, (050)-260-97-74 (06239)2-11-74 

5. Електронна поштова адреса емітента  zhila@nord.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

WWW.nord.ua/press/electrodvig 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 

бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 

 

2. Текст повідомлення 
Дата зміни 17.01.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній 

системі або акціонером  згідно з інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитария України 17.01.2017 

року вих. № 124329 ід. Частка акціонера ПАТ "НОРД", Код за ЄДРПОУ 13533086, місцезнаходження 84322, Донецька 

обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.  У загальній кількості акцій змінилася з 49022190 штук, що складає 90.990% до 0 

штук, що складає 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 90.990% до 0.000%.  

 Дата зміни 17.01.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній 

системі або акціонером згідно з інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитария України 17.01.2017 

року вих. № 124329 ід. Частка акціонера ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС", Код за ЄДРПОУ 32289675, місцезнаходження 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б. У загальній кількості акцій змінилася з 0 штук, що складає 0.000% до 

43328299 штук, що складає 80.420%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 

80.420%.  

 Дата зміни 17.01.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній 

системі або акціонером згідно з інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитария України 17.01.2017 

року вих. № 124329 ід. Частка акціонера ТОВ "ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР", Код за ЄДРПОУ 24823338, місцезнаходження 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б. У загальній кількості акцій змінилася з 68347 штук, що складає 0.127% до 

5762238 штук, що складає 10.695%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.127% до 

10.695%.  

 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Голова Правлiння ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

  

Інформація опублікована в «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 12 від 19.01.2017 року. 

 

   


