
 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої 

для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

 

Голова Правління       Пустовойт Надія Федорівна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

22.03.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01010, м. Київ, Суворова, 4/6 

4. Код за ЄДРПОУ 

04012951 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044-590-45-00 590-45-00 

6. Електронна поштова адреса 

o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
22.03.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 
Бюлетень Цінні папери України  

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://kievorgbud.kiev.ua/ в мережі Інтернет 23.03.2016 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

http://kievorgbud.kiev.ua/


 

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  22.03.2016 Energy Standard 

Projects Limited 

НЕ 240842 61.7379 0.0001 

Зміст інформації: 

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 14.03.2016 року, отриманим 22.03.2016 року від депозитарію ПАТ "Національний 

депозитарій України", відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 i більше відсотків голосуючих акцій, у зв'язку з чим пакет Власника 

акцій – юридичної особи – нерезидента Energy Standard Projects Limited, Кіпр (документ НЕ 240842) зменшився, а саме: частка акціонера в 

статутному капiталi емітента зменшилась з 61,7379% голосуючих акцій до 0,0001% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій акціонера до змін – 

958684 шт. голосуючих акцій, після змін –1шт. голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після змін – 0,0001% від уставного капіталу 

товариства. 

2  22.03.2016 ТОВ «КУА «Сварог 

Ессет 

Менеджмент» 

ПЗНВIФ 

«Четвертий» 

33499232-233177 0 12.8797 

Зміст інформації: 

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 14.03.2016 року, отриманим 22.03.2016 року від депозитарію ПАТ "Національний 

депозитарій України", відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 i більше відсотків голосуючих акцій, у зв'язку з чим пакет Власника 

акцій – юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», код за 

ЄДРПОУ 33499232, місцезнаходження: вул. Госпітальна, 12-Д, м. Київ, 01901, що діє в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого 

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 

активами «Сварог Ессет Менеджмент», код за ЄДРIСI 233177, збільшився, а саме: частка акціонера в статутному капiталi емітента збільшилась з 

0% голосуючих акцій до 12,8797% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій акціонера до змін – 0 шт. голосуючих акцій, після змін –200000 шт. 

голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після змін – 12,8797% від уставного капіталу товариства. 



 

3  22.03.2016 ТОВ «КУА «Сварог 

Ессет 

Менеджмент» 

ПЗНВIФ «Сьомий» 

33499232-233821 0 48.8581 

Зміст інформації: 

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 14.03.2016 року, отриманим 22.03.2016 року від депозитарію ПАТ "Національний 

депозитарій України", відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 i більше відсотків голосуючих акцій, у зв'язку з чим пакет Власника 

акцій - юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», код за 

ЄДРПОУ 33499232, місцезнаходження: вул. Госпітальна, 12-Д, м. Київ, 01901, що діє в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого 

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 

«Сварог Ессет Менеджмент» код за ЄДРIСI 233821, збільшився, а саме: частка акціонера в статутному капiталi емітента збільшилась з 0% 

голосуючих акцій до 48,8581% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій акціонера до змін – 0 шт. голосуючих акцій, після змін –758683 шт. 

голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після змін – 48,8581% від уставного капіталу товариства. 
 

 

Голова правління       Н.Пустовойт 

 


