
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Голова правління     Ремінець Андрій Петрович  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

03.01.2019 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 "Мукачівський завод "Точприлад"  

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 89600 м. Мукачево , Берегівська, 110 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14307452 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0313131119, 0313131896 

6. Електронна поштова адреса 

 info01@tochprilad.com 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.01.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення --- ---  04.01.1900 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

www.tochprilad.co

m в мережі Інтернет 04.01.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій 

 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 03.01.2019 MOROUDON INVESTMENTS LIMITED НЕ284967 0 55,49 

Зміст інформації: 

Згідно статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства" Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МOРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)  надає 

наступну інформацію: 

1) підсумковий пакет голосуючих акцій: 

У Продавця: 1 шт., що становить 0,00% Статутного капіталу Товариства. 

У Покупця: 3279038 шт., що становить 55,49% Статутного капіталу Товариства; 

2) особи, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа, зазначена в частині першій цієї статті, здійснює розпорядження 

акціями: 

У Продавця: Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери" в особі директора Гудова Костянтина Володимировича. Акціонери товариства - згідно реєстру 

акціонерів. 

У Покупця: Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МOРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД); адреса: 59-61 Acropolis, 3rd Floor, Office 301, Strovolos, P.C. 

2012, Nicosia, Cyprus  / 59-61, Акрополіс,  3-й поверх, офіс 301, Строволос, 2012 Нікосія, Кіпр , в особі директорів Sander Frederic Mallien (Сандер Фредерік Маллієн), 

(кінцевий бенефіціар), Olia Hadjioannou (Олія Хаджіоанну), Georgia Georgiou Christofi (Георгія Георгіу Хрістофі); 

3) дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 27 грудня 2018 р.; 

4) акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями (ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи - 

резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для юридичної особи - нерезидента - 

коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи): Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МOРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (адреса: 59-61 Acropolis, 3rd Floor, Office 301, Strovolos, P.C. 2012, 

Nicosia, Cyprus  / 59-61, Акрополіс,  3-й поверх, офіс 301, Строволос, 2012 Нікосія, Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію №НЕ 284967, видане Реєстратором Компаній 11 

квітня 2011 р.), в особі директорів Sander Frederic Mallien (Сандер Фредерік Маллієн), (кінцевий бенефіціар) Olia Hadjioannou (Олія Хаджіоанну), Georgia Georgiou 

Christofi (Георгія Георгіу Хрістофі). 

Згідно статті 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МOРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)  надає 

наступну інформацію: 

1. Реквізити Договору купівлі-продажу цінних паперів: Договір купівлі - продажу цінних паперів від 26 грудня 2018 р. №ДДs- 123; Контрагент Договору: ПрАТ "Ділові 

партнери"; кількість цінних паперів згідно Договору: 3279038 простих іменних акцій, що становить 55,49% Статутного капіталу Товариства. 



2. Інформації про найвищу ціну, за якою Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МOРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) придбавала акції Товариства 

протягом 12 місяців, що передують дню набуття цього пакета акцій включно з днем набуття: Близько 2,0067 грн. за акцію, згідно Договору купівлі - продажу цінних 

паперів від 26 грудня 2018 р. №ДДs- 123. 

 

 

 


