
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» 

 (код ЄДРПОУ 00931767, місцезнаходження: 61020, Харківська область, місто Харків, 

Григорівське шосе, буд. 88) повідомляє, що 08.05.2019 отримало від акціонера Товариства 

наступне повідомлення:  

 

Генеральному директору  

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» 

Цвікевіч О.А. 

Акціонера АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» 

Акціонерне товариство «ВГХ Стіл Трейдінг»  

38400, Кросно, Польща, вулиця Пужака, 49 
Телефон контактної особи акціонера:  

персональні дані, не передбачені до розміщення в загальному доступі 
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР СКОРИСТАТИСЯ ПРАВАМИ, ПЕРЕДБАЧЕНИМИ 

СТАТТЕЮ 652 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» 

щодо обов’язкового продажу акцій акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» (далі - «Товариство», код за ЄДРПОУ 00931767; 

місцезнаходження: 61020, Харківська область, місто Харків, Григорівське шосе, будинок 88) 

 

Акціонерне товариство «ВГХ Стіл Трейдінг» (VGH STEEL TRADІNG S.A.) (далі за текстом - 

«Особа»), юридична особа за законодавством Республіки Польща, місцезнаходження: 38400, 

Кросно, Польща, вулиця Пужака, 49, статистичний код 370419100, код судового реєстру 

Польщі (KRS) 0000070389, якій станом на дату набрання чинності Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 

управління в акціонерних товариствах» № 1983-VІІІ від 23.03.2017р. (далі – «Закон») прямо 

належав та станом на сьогодні прямо належить домінуючий контрольний пакет акцій  АТ 

«ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 

23.03.2017 року, повідомляє про свій намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону 

України «Про акціонерні товариства».   

Відповідно до вимог законодавства повідомляємо наступну інформацію: 

1. Кількість акцій АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що належали Особі станом на дату 

набрання чинності Законом: 90 691 235  простих іменних акцій Товариства, що складає 

99,9693%  статутного капіталу Товариства.  

Станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) Особа не мала афілійованих осіб та 

укладених договорів про спільні дії з іншими особами. 
2. 

Структура власності особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій АТ 

«ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» станом на 08.05.2019 (дату надання цього повідомлення): 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

фізичної особи або 

повне 

найменування 

юридичної особи 

Тип 

осо-

би 

Тип участі 

у набутті 

домінуючо

го 

контрольн

ого пакета 

акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 

бенефіціарни

й власник 

(контролер) 

особи (для 

юридичних 

осіб) 

Кількість 

акцій 

товариства, 

що належали 

третім 

особам до 

набуття 

особою 

домінуючого 

контрольног

о пакета 

акцій 

товариства 

пряма опосе-

редко-

вана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 1) VGH STEEL 

TRADІNG S.A. 

(Акціонерне 

товариство «ВГХ 

Стіл Трейдінг») 

2) Місцезнаходжен-

ня: 38400, Кросно, 

Польща, вулиця 

Пужака, 49 (38400 

Krosno, Poland,  

49 Puzaka Str.), 

статистичний код 

370419100, код 

судового реєстру 

Польщі (KRS) 

0000070389 

ЮО 1 99,9693% - 99,9693

% 

відсутній - 

 

*«1» у колонці 4 означає, що особу, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 

товариства. 

** Колонка 9 заповнюється, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з 

третіми особами, які не є її афілійованими особами. Особа не набувала домінуючий контрольний пакет акцій 

Товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами. 

На дату надання цього повідомлення (08.05.5019) Особа не має афілійованих осіб, яким 

належать акції Товариства. 

 

3. Інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства: особа не набувала домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її 

афілійованими особами, у зв’язку з цим інформація про договір, на підставі якого Особа і 

треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій 

Товариства, відсутня і такий договір не додається. 

 

Ціну обов’язкового продажу акцій просимо повідомити шляхом надання уповноваженому 

представнику Акціонерне товариство «ВГХ Стіл Трейдінг» документів, що підтверджують її 

визначення та затвердження в порядку встановленому чинним законодавством. 

 

 

Уповноважений представник  

Акціонерне товариство «ВГХ Стіл Трейдінг»  

Згідно Довіреності № 1451/2019 від 26.02.2019 р.   

/ М.С. Хижняк/ 

 

08 травня 2019 року  


