
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Генеральний директор    Костельман В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

28.09.2018 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33870713 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 496-32-00, (044) 496-32-00 

6. Електронна поштова адреса 

 ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення     

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.fozzy.ua в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від  

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 27.09.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" 

39598970 98,528 0 

Зміст інформації: 

27.09.2018 АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (надалі - Товариство) отримало від Центрального депозитарію Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 26.09.2018 р. На підставі цього переліку стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП", якому до зміни акціонерів належало 98,528% голосуючих акцій Товариства в загальній кількості голосуючих акцій, станом на 

26.09.2018 р. не володіє голосуючими акціями Товариства. 

Відбулося пряме відчуження голосуючих акцій Товариства. 

 

 

2 27.09.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" 

35454345 0 98,528 

Зміст інформації: 

27.09.2018 АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (надалі - Товариство) отримало від Центрального депозитарію Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 26.09.2018 р. На підставі цього переліку стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства: станом на 26.09.2018 ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ 

(ідентифікаційний код юридичної особи - 35454345) володіє 98,528 % голосуючих акцій Товариства, а до зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, ПАТ "РІТЕЙЛ 

КАПІТАЛ не володіло акціями Товариства. 

Відбулося пряме набуття права власності на голосуючі акції Товариства. 

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відсутня. 

 

 


