
 

 

 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій  
відповідно до вимог ст. 65

2
 Закону України  

"Про акціонерні товариства" 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАУ-КАПІТАЛ», створено за 

законодавством України, ідентифікаційний номер 35142753, зареєстроване за адресою: 01011, м.Київ, 

вул. Панаса Мирного, будинок 4, інформує про наступне. 

  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАУ-КАПІТАЛ», як власник 

домінуючого контрольного пакету акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД 

ЗБК», ідентифікаційний код 01373298, в кількості 83 243 655 (вісімдесят три мільйони двісті сорок 

три тисячі шістсот п’ятдесят п’ять) штук, що становлять 95,886911 % в порядку, передбаченому ст. 

65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про набуття права власності на 

домінуючий контрольний пакет акцій (далі - Повідомлення). 

1.Кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК», що належали 

ТОВ «БАУ-КАПІТАЛ» та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій 

АТ«ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК»: 0 штук. 

 

2.Структура власності особи та її афілійованих осіб станом на 01.06.2018 року наведена у Додатку 1 до 

цього Повідомлення. 

 

3.Найвища ціна акції, за якою особа та її афілійовані особи придбавали акції АТ«ДАРНИЦЬКИЙ 

ЗЗБК» склала 0,30 грн. (нуль гривень тридцять копійок) за одну акцію.  

 

4.Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій АТ«ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК»:  

31 травня 2018 року. 

 

 

Директор                                                                 Пилипенко С. О. 

  



ДОДАТОК 1 

 до Повідомлення  

ФОРМА  

і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам 

належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб 

(якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 31.05.2018 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Тип особи Тип участі у 

набутті 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 

бенефіціарний 

власник (контролер) 

особи (для 

юридичних осіб) 

Кількість акцій 

товариства, що 

належали третім особам 

до набуття особою 

домінуючого 

контрольного пакета 

акцій товариства 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БАУ-КАПІТАЛ», 

створено за 

законодавством України, 

ідентифікаційний номер 

35142753, зареєстроване 

за адресою: 01011, 

м.Київ, вул. Панаса 

Мирного, будинок 4 

ЮО 1 95,886911 -------------- 95,886911 ПИЛИПЕНКО 

ОЛЕКСАНДР 

СЕРГІЙОВИЧ,  

м. Київ, 

___________________ 

СУБОТЕНКО 

МИКОЛА 

ОЛЕКСІЙОВИЧ,  

м. Київ 

 
СУРУП 

ВОЛОДИМИР 

ЮРІЙОВИЧ,  

м. Київ 

------------------------ 

 


