
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості  

1.1. Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31961067 

1.4. Місцезнаходження емітента: 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Промислова, 1 (один) 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04747) 6-00-71, 6-00-72 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@urozhai.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.urozhai.ua 

1.8. Вид особливої інформації: про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій. 

2. Текст повідомлення 

Повідомляємо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а 

саме: 

В результаті проведення операцій з відчуження акцій ПРАТ «УКРАГРО НПК», інформація про які 

отримана емітентом 15.02.2012 р., пакет голосуючих акцій, що належав юридичній особі АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЛІНАС АГРО ГРУП» (місцезнаходження: LT-35143, Литовська Республіка, м. Панявежис, 

вул. Смелінес, 2с), став меншим за 10% та становить 0 штук, що складає у процентному відношенні до 

статутного капіталу емітента 0 %. 

В результаті проведення операцій з відчуження акцій  ПРАТ «УКРАГРО НПК», інформація про які 

отримана емітентом 15.02.2012 р., пакет голосуючих акцій, що належав юридичній особі Акола АпС 

(місцезнаходження: DK-2100, Данія, м. Копенгаген, Харбор Хауз, вул. Сундкрогсгаде, 21),  став меншим за 

10%  та становить 0 штук, що складає у процентному відношенні до статутного капіталу емітента 0 %. 

В результаті проведення операцій з придбання акцій ПРАТ «УКРАГРО НПК», інформація про які 

отримана емітентом 15.02.2012 р., акціонером, чий пакет голосуючих акцій становить          10 і більше  

відсотків, стала юридична особа OSTCHEM DISTRIBUTION LIMITED (ОСТХЕМ ДІСТРІБ'ЮШН 

ЛІМІТЕД)  (місцезнаходження: 1066, Кіпр, м. Нікосія Темістоклі Дерві, 48, Атієнтіс Білдінг, офіс 101) 

розмір пакета голосуючих акцій становить 16300 штук, що складає у процентному відношенні до статутного 

капіталу емітента 100%. 

Дата отримання від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних цінних 

паперів - 15.02.2012 р. 

3. Підпис  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

3.2. Найменування посади –  

       Генеральний директор     ____________ Т. Пучкіс. 

                                                       (підпис)      (ініціали та прізвище керівника) 

                                                                            15.02.2012 р. 

                                                                             (дата) 

 

 

 


