Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Москаленко Дмитро Олегович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ "УКРРIЧФЛОТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00017733
5. Міжміський код та телефон, факс
044 594-57-88 044 594-57-89
6. Електронна поштова адреса
y.kryvoshyia@urf.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.01.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

(дата)

http://urf.ua/ua/akczioneram/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій
Прізвище, ім'я, по
Дата отримання
батькові фізичної
інформації від
особи або
Центрального
№ з/п
найменування
депозитарію
юридичної особи
цінних паперів або
власника
акціонера
(власників) акцій
1

1

Ідентифікаційний код юридичної особи
юридичної особи - резидента або код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи нерезидента

Розмір частки
Розмір частки
акціонера до зміни акціонера після
(у відсотках до
зміни (у відсотках
статутного
до статутного
капіталу)
капіталу)

2

3

4

5

6

08.01.2019

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Сiвєрiна"

34350594

5.325895

5.330486

Зміст інформації:
08 сiчня 2019 року Приватне акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (далi – Товариство) отримало вiд Центрального
депозитарiю цiнних паперiв – ПАТ «НДУ» Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 31.12.2018 року, вiдповiдно до
якого з’ясувалося, що змiнено iнформацiю про акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим
пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiвєрiна", iдентифiкацiйний код юридичної особи 34350594, збiльшило розмiр своєї прямої
участi у статутному капiталi Товариства (набув, прямо).
До збiльшення своєї частки у статутному капiталi Товариства ТОВ «Сiвєрiна» володiло 9 130 110 простими акцiями Товариства, що складало
5,325895% розмiру статутного капiталу Товариства та 5,41521% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Пiсля збiльшення своєї частки у статутному капiталi Товариства пiдсумковий пакет голосуючих акцiй ТОВ «Сiвєрiна» складає 9 137 980
простих акцiй Товариства, що складає 5,330486% розмiру статутного капiталу Товариства та 5,525234% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй Товариства.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – вiдсутня.
2

08.01.2019

Зміст інформації:

Кулата Лiмiтед
(Culata Limited)

НЕ 201328

9.900014

9.516542

Прізвище, ім'я, по
Дата отримання
батькові фізичної
інформації від
особи або
Центрального
№ з/п
найменування
депозитарію
юридичної особи
цінних паперів або
власника
акціонера
(власників) акцій
1

2

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
юридичної особи - резидента або код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи нерезидента
4

Розмір частки
Розмір частки
акціонера до зміни акціонера після
(у відсотках до
зміни (у відсотках
статутного
до статутного
капіталу)
капіталу)
5

6

08 сiчня 2019 року Товариство отримало вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв – ПАТ «НДУ» Реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв, складений станом на 31.12.2018 року, вiдповiдно до якого з’ясувалося, що змiнено iнформацiю про акцiонерiв, яким належать
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
- Кулата Лiмiтед (Culata Limited), реєстрацiйний номер НЕ 201328, зменшила розмiр своєї прямої участi у статутному капiталi Товариства
(вiдчужено, прямо).
До зменшення своєї частки у статутному капiталi Товариства Кулата Лiмiтед (Culata Limited) володiла 16 971 458 простими акцiями
Товариства, що складало 9,900014% розмiру статутного капiталу Товариства та 10,063709% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Пiсля зменшення своєї частки у статутному капiталi Товариства пiдсумковий пакет голосуючих акцiй Кулата Лiмiтед (Culata Limited) складає
16 314 077 простих акцiй Товариства, що складає 9,516542% розмiру статутного капiталу Товариства та 9,673673% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – вiдсутня.

