
 

 

 

 

 
        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 "НОРД" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  13533086 

3. Місцезнаходження емітента 84322  м. Краматорськ вул. Шкiльна, 117 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (062)385-09-80 (062)385-09-70 

5. Електронна поштова адреса емітента  korona@nord.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http://nord.ua/index.php?route=nord/extra/company5/pat_nord 

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

бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 

 

2. Текст повідомлення 
Згідно реєстру ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086) станом на  10 серпня 

2016 року вихідний  №119711зв від 07 вересня 2016 року, який отримано від Національного депозитарію України 13 

вересня 2016 року.  

Частка акціонера "фізичної особи" у загальній кількості акцій змінилася з 79.930% до 0.000%, у тому числі частка у 

загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 79.930% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера: до зміни 50117376 

штук, після зміни 0 штук, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 50117376 штук до 0 

штук. 

 Частка акціонера юридичної особи-нерезиднта Общество с ограниченной ответственностью "ДИОРИТ - ТЕХНИС", 

ОГРН  1046147000437, ИНН 6147022893, КПП 614701001, місцезнаходження Российская Федерация, Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, улица Ворошилова, 152 у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 79.930%, у тому числі 

частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 79.930%, Розмір пакета акцій акціонера: до зміни 0 

штук, після зміни 50117376 штук, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0 штук до 

50117376 штук.  

 

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-Генеральний директор ____________ Сташенко Вiктор Миколайович 

 

  

 

 

  М.П. 

 

Інформація надрукована в «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 176 від 15.09.2016р. 


