
 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним  
 пороговому значенню пакета акцій 
  Дата отримання  Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Ідентифікаційний код юридичної  Розмір частки  Розмір частки  
  інформації від  або найменування юридичної особи  особи - резидента або код/номер з  акціонера до зміни  акціонера після  
 № Центрального  власника (власників) акцій торговельного, банківського чи  (у відсотках до  зміни (у відсотках до 
 з/п депозитарію цінних  судового реєстру, реєстраційного  статутного капіталу)  статутного  
 паперів або акціонера посвідчення місцевого органу влади  капіталу) 
 іноземної держави про реєстрацію  
 юридичної особи - нерезидента) 
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 1 20.11.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  35142753 95,043911 100 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-КАПІТАЛ" 

Зміст інформації: 
Дата отримання інформації: 20.11.2018 року. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким  
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-КАПІТАЛ". Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового  
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)  
власника (власників) акцій: 35142753. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прав власностi на  
пакет акцiй вiдбулось прямо, внаслiдок обов’язкового безпосереднього продажу акцiй емітента на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного  
пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих  
акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 95,043911%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після  
набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або  
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга  
володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дана інформація  
відсутня.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): дана інформація відсутня. Додаткової інформації, необхідної для  
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента, немає. 
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