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Приватне акціонерне товариство «Красилівський цукровий завод» повідомляє, що
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товариства»,
Повідомлення від Товариства з обмеженою
відповідальністю «АГРО-ОРМС» (код за ЄДРПОУ 31328990, адреса місцезнаходження:
Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, село Яремичі) про укладення ним
договорів, за наслідками виконання яких ТОВ «АГРО-ОРМС» стане (прямо чи
опосередковано) власником значного контрольного пакета акцій Приватного акціонерного
товариства «Красилівський цукровий завод».
Текст Повідомлення
вих. № 1/11-06/20 від «11» червня 2020 р.
Директору Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»
Бабіну В.М.
вул. Центральна, 4-А, м. Красилів, Хмельницька
обл., 31000
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Національна комісія
фондового ринку

з

цінних

паперів

та

вул. Московська, буд. 8, корп. 30, м. Київ, 01010
Товариства з
«АГРО-ОРМС»

обмеженою

відповідальністю

с.
Яремичі,
Старокостянтинівський
Хмельницька обл., 31137

район,

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання положень частини 1 статті 65 Закону України «Про акціонерні
товариства» Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ОРМС» (код за ЄДРПОУ
31328990) повідомляє Приватне акціонерне товариство «Красилівський цукровий завод» (код
за ЄДРПОУ 00373310) та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про
укладення договорів, за наслідками виконання яких ТОВ «АГРО-ОРМС» стане (прямо або
опосередковано) власником значного контрольного пакета акцій Приватного акціонерного
товариства «Красилівський цукровий завод», а саме:
10.06.2020 року підписаний договір купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «АГРООРМС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОС-ВІСТА» (код за ЄДРПОУ
23651875) щодо відчуження 8 344 778 простих іменних акцій, що складає 57,051913 % від
статутного капіталу акціонерного товариства;
10.06.2020 року підписаний договір купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «АГРООРМС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агропартнер-1» (код за ЄДРПОУ
31369733) щодо відчуження 3 686475 простих іменних акцій, що складає 25,203840% від
статутного капіталу акціонерного товариства.
На дату укладання вищевказаних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю
«АГРО-ОРМС» та його афілійовані особи не мали у власності акцій Приватного
акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод».
Після набуття права власності на 82,2557%
простих
іменних
акцій
ПрАТ
«Красилівський цукровий завод» власником та розпорядником цінних паперів буде ТОВ
«АГРО-ОРМС».
Після набуття права власності на акції товариства ТОВ «АГРО-ОРМС» також набуде
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право користування голосуючими акціями.
Директор

В.М.Миколайчук

Підтверджую, що дана інформація є достовірною
Директор
ПрАТ «Красилівський цукровий завод»

Бабін В.М.

На електронний документ накладено: 2 (Дві) кваліфікованих електронних підписи чи печатки
(КЕП):
На момент друку копії, кваліфіковані електронні підписи чи печатки перевірено:
Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0;
Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІІТ Користувач ЦСК-1
Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016;
Цілісність даних: не порушена;
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КЕП № 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Бабін Володимир Миколайович 2622511154; посада: Директор;
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 5790270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Час та дата підпису: 12:48 11.06.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)
КЕП № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Цифрова печатка ;
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 5A90270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Час та дата підпису: 12:49 11.06.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

