
  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Україна, 01010, м Київ, вул Московська, буд 8, корп 30 

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД» 

Україна, 84322, м Краматорськ, вул Шкільна, буд 117 

 

Україна, м Київ, 22 січня 2018 року 

 

Громадянин України Ландик Валентин Іванович (дата народження: 22.11.1946 р; місце 

народження: м Часів Яр, Донецької області, Україна; паспорт: СН 614863 виданий 12.12.1997 р 

Старокиївським РУ ГУ МВС України в м Києві; прописаний / фактична адреса / адреса для 

листування: Україна, м Київ, вул Шовковична, буд 10, кв 2; ІПН: 1712709099; тел 044-225-55-95 

повідомляє про повернення 22 січня 2018 р домінуючого  контрольного пакету акцій (прості іменні в 

бездокументарній формі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» (код ЄДРПОУ 

13533086) від  Общества   с   ограниченной   ответственностью  «Диорит-Технис»  (ОГРН 

1046147000437, ИНН 6147022893, КПП 614701001, место нахождения: Российская Федерация, 

Ростовская область, г Каменск-Шахтинский, ул Ворошилова, 152) у кількості 50117376 (п`ятдесят 

мільйонів сто сімнадцять тисяч триста сімдесят шість) штук акцій на підставі Договора застави 

цінних паперів від 04.08.2016 року та Договора щодо звернення стягнення на предмет застави від 

04.08.2016 року. 

 

Після повернення Ландик Валентин Іванович володіє 50117376 (п`ятдесят мільйонів сто 

сімнадцять тисяч триста сімдесят шість) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі)  ПАТ 

«НОРД», що становить 79,93% від статутного капітала емітента. 

Афілійована особа Ландик Андрій Валентинович володіє 12334694 (дванадцять мільйонів 

триста тридцять чотири тисячі  шістсот дев’яносто чотири) штук акцій (прості іменні в 

бездокументарній формі) ПАТ «НОРД», що становить 19,67% від статутного капітала емітента. 

Ландик Валентин Іванович  разом з афілійованою особою Ландиком Андрієм Валентиновичем 

володіють 62452070 (шістдесят два мільйониичотириста п`ятдесят дві тисячі сімдесят) штук акцій 

(прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ «НОРД», що становить 99,6% від статутного капітала 

емітента. 

 

 

Форма і обсяг інформації про структуру власності Ландик Валентин Іванович  та її 

афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції 

товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний 

пакет акцій надається. 

 

 
Громадянин України Ландик Валентин Іванович __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА  

і обсяг інформації про структуру власності  Ландика Валентина Івановича та 

його афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам 

належали акції товариства), що міститься в повідомленні про повернення права 

власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
Україна, м Київ, 22 сячня 2018 р 

Структура власності  

Ландика Валентина Івановича, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим 

особам належали акції товариства) станом на «___» січня  2018 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип участі у 

набутті 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 

бенефіціарний 

власник 

(контролер) 

особи (для 

юридичних 

осіб) 

Кількість 

акцій 

товариства, 

що належали 

третім 

особам до 

набуття 

особою 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

товариства 

пряма опосер

едкова

на 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Громадянин України Ландик 

Валентин Іванович 

 (дата народження: 22.11.1946 р; 

місце народження: м Часів Яр, 

Донецької області, Україна; 

паспорт: СН 614863 виданий 

12.12.1997 р Старокиївським РУ 

ГУ МВС України в м Києві; 

прописаний / фактична адреса / 

адреса для листування: Україна, м 

Київ, вул Шовковична, буд 10, кв 

2; ІПН: 1712709099 

ФО 1 79,93 - 79,93 Ландик 

Валентин 

Іванович 

 

- 

2. Громадянин України Ландик 

Андрій Валентинович 

 (дата народження: 03.10.1980 р; 

місце народження: м Артемівськ, 

Донецької області, Україна; 

паспорт: ТТ 200530 виданий 

09.10.2013 р Печерським РВ ГУ 

ДМС України в м Києві; 

прописаний / фактична адреса / 

адреса для листування: Україна, м 

Київ, вул Шовковична, буд 10, кв 

2; ІПН: 2949612314 

ФО 3 19,67 - 19.67 Ландик 

Валентин 

Іванович 

 

- 

 Ландик Валентин Іванович разом з 

афілійованою особою Ландиком 

Андрієм Валентиновичем володіє 

    99,6   

 

Громадянин України Ландик Валентин Іванович __________________________________ 


