
        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  м. Покровськ (Красноармiйськ) вул. Захистникiв 

України, 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 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 

значного контрольного (75%) пакету акцій 

 

2. Текст повідомлення 
Публічне акціонерне товариство "Завод "Електродвигун" (надалі Товариство) повідомляє, що 05.12.2017 року було 

отримано письмове повідомлення вих.№ 5 від 22.11.2017 року за вх № 01-01/2-37 від 05.12.2017 року від Товариства з 

додатковою відповідальністю "КОРОНА НОРД" (надалі ТДВ "КОРОНА НОРД"),  ідентифікаційний код юридичної 

особи 20361817 (без правочину з іншими особами, що до узгодження дій для досягнення спільної мети) про набуття 

права власності на значний контрольний пакет акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій Товариства. Найвища 

ціна придбання акцій, за якою ТДВ "КОРОНА НОРД" придбало акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню 

набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 0,25 грн. за одну акцію. Дата набуття такого пакета 21.11.2017 року. 

Розмір частки акцій ТДВ "КОРОНА НОРД" в загальній кількості акцій до набуття значного контрольного пакета акцій 

Товариства -0,14 %. Розмір частки акцій акціонера ТДВ "КОРОНА НОРД" в загальній кількості акцій після набуття 

значного контрольного пакету акцій Товариства - 80,55 %.  Розмір частки акцій  ТДВ "КОРОНА НОРД" в загальній 

кількості голосуючих акцій змінилася 0.14% до 80.55%. 

 Товариство повідомляє, що 05.12.2017 року було отримано від Товариства з додатковою відповідальністю "КОРОНА 

НОРД" (надалі ТДВ "КОРОНА НОРД"), ідентифікаційний код юридичної особи 20361817 письмове повідомлення про 

набуття права власності на значний контрольний пакет акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій Товариства у 

Приватного акціонерного товариства "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС", ідентифікаційний код юридичної особи 32289675. Розмір 

частки акцій ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС"  змінилася з 80.41% до 0.00%,  у тому числі частка акцій ПРАТ "ТОРГОВИЙ 

АЛЬЯНС" у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 80.410% до 0.000%.  

Інформація надрукована в офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 

234 від 08.12.2017 року.  

 

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. 

 

Директор ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

  

 

 

  М.П. 


