
        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  (044)225-55-94 (044) 225-55-95 

5. Електронна поштова адреса емітента  korona@nord.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http://nord.ua/press-nord 

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 

значного контрольного (75%) пакету акцій 

 

2. Текст повідомлення 
Публічне акціонерне товариство "НОРД" повідомляє, що 22.01.2018 р. було отримано від Ландика Валентина Івановича 

письмове повідомлення про повернення 22.01.2018 року домінуючого контрольного пакету акцій (прості іменні в 

бездокументарній формі) ПАТ "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086). Цей пакет акцій був поверненний від Общества с 

ограниченной ответственностью "ДИОРИТ-ТЕХНИС" (ОГРН 1046147000437, ИНН 6147022893). Найвища ціна акцій 

Товариства протягом 12 місяців, що передують дню повернення такого пакета акцій включно з днем повернення 

становить 0.01 грн. за одну акцію. Дата повернення пакета акцій 22.01.2018 року. Після повернення значного 

контрольного пакета акцій Товариства Ландик Валентин Іванович володіє 50117376 (п'ятдесят мільйонів сто сімнадцять 

тисяч триста сімдесят шість) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД". Розмір частки змінився 

з 0.000% до 79.93%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 79.93%. 

 Афілійована особа Ландик Андрій Валентинович володіє 12 334 694 (дванадцять мільйонів триста тридцять чотири 

тисячи шістсот дев'яносто чотири) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД", що становить 

19,67 % від статутного капіталу емітента. 

 Ландик Валентин Іванович разом з афілійованою особою Ландиком Андрієм Валентиновичем володіють 62452070 

(шістдесят два мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі сімдесят) штук акцій (прості іменні в бездокументарній формі) 

ПАТ "НОРД", що становить 99,6% від статутного капіталу  ПАТ "НОРД". 

 

 Згідно письмового повідомлення від Ландика Валентина Івановича про повернення 22.01.2018 року домінуючого 

контрольного пакету акцій (прості іменні в бездокументарній формі) ПАТ "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086) пакет акцій  

Общества с ограниченной ответственностью "ДИОРИТ-ТЕХНИС" (ОГРН 1046147000437, ИНН 6147022893) у загальній 

кількості акцій змінилася з 79.93% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 

79.93% до 0.000%.  

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 

 

Інформацію було опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку", номер 17 від 25.01.2018. 

 


