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

№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі або 

акціонером 

Повне 

найменування 

юридичної особи - 

власника пакета 

акцій або 

зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 

юридичних осіб - резидентів 

або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, 

де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 

господарської діяльності - для 

юридичних осіб - нерезидентів 

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 7 

1 
 

27.04.2017 "фiзична особа" 
 

41.431624 41.431624 

Зміст інформації: 

27.04.2017 року ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, 

якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135226зв вiд 24.04.2017 року), сформованого станом на 

21.04.2017 року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 

акцiй 499058 шт. (41.431624 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 

499058 шт. (72.890510 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).  

2 
 

27.04.2017 "фiзична особа" 
 

8.339241 8.339241 

Зміст інформації: 

27.04.2017 року ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, 

якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135226зв вiд 24.04.2017 року), сформованого станом на 

21.04.2017 року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 

акцiй 100449 шт. (8.339241 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 

100449 шт. (14.671198 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).  

3 
 

27.04.2017 "фiзична особа" 
 

7.058995 7.058995 

Зміст інформації: 

27.04.2017 року ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, 

якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135226зв вiд 24.04.2017 року), сформованого станом на 

21.04.2017 року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 

акцiй 85028 шт. (7.058995 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 

85028 шт. (12.418866 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).  

 


