
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
12.06.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 98 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Директор    Бабін В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Красилівський цукровий завод" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 31000 м.Красилів, вул. Центральна 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00373310 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 03855, 41264 

6. Адреса електронної пошти 

 office@kcz.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://kcz.com.ua/ 12.06.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 
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Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 

її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій 

 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (для 

юридичної особи - резидента), 

код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 12.06.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АГРО-ОРМС" 

31328990 0 82,2557 

Зміст інформації: 

12.06.2020 року (вх. № 25) на адресу Приватного акціонерного товариство "Красилівський цукровий завод" надійшло повідомлення Товариства з обмеженою 

відповідальністю "АГРО-ОРМС" (код ЄДРПОУ 31328990) від 12.06.2020 р. вих. № 1/12-06/20 про набуття права власності на контрольний пакет акцій приватного 

акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод". 

Враховуючи дану обставину ПрАТ "Красилівський цукровий завод" повідомляє, що 11 червня 2020 року  ТОВ "АГРО-ОРМС" стало (прямо або опосередковано) 

власником значного контрольного пакета простих іменних акцій ПрАТ "Красилівський цукровий завод" в  розмірі 12 031 253 штук, що становить 82,2557 % статутного 

капіталу акціонерного товариства.  

На дату набуття права власності на значний контрольний пакет акцій Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" та його афілійовані особи не мали у 

власності акцій Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод". 

ТОВ "АГРО-ОРМС" протягом 12 місяців, що передували дню набуття  значного контрольного пакета акцій ПрАТ "Красилівський цукровий завод" не укладало інші 

договори купівлі-продажу вище зазначених акцій. Зважаючи на цю обставину, зазначена в договорах купівлі-продажу ціна за одну акцію в розмірі 0,25 (двадцять п'ять 

копійок) грн. є найвищою ціною. 

 

 

3186989351652412



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;

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:  12:02 12.06.2020;
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:  12:03 12.06.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)
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