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Особлива інформація «Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства»
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 правлiння
(посада)

Ковальчук О.М.
(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)
16.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
"СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
емітента
3. Місцезнаходження емітента

61001 м. Харкiв вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон,
факс

(057)733-30-58 731-50-66

6. Електронна поштова адреса

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.03.2018
(дата)

2. Повідомлення

54(2807) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.shaht.kharkov.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.03.2018

19.03.2018
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства

№
з/п

1

1

Дата повідомлення
Повне
емітента особою, що
найменування
здійснює облік
юридичної особи права власності на власника пакета
акції в депозитарній
акцій або
системі або
зазначення акціонером
"фізична особа"

2

16.03.2018

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
Розмір частки Розмір частки
громадських формувань (для
акціонера до
акціонера
юридичної особи – резидента),
зміни (у
після зміни (у
код/номер з торговельного,
відсотках до відсотках до
банківського чи судового реєстру,
статутного
статутного
реєстраційного посвідчення місцевого
капіталу)
капіталу)
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи – нерезидента)

3
UMBH Ukrainian
Machine Building
Holding Limited

4

211666

5

60.002141

6

0

Зміст інформації:
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ «НДУ» 16.03.2018 р. (вих.
№ 151811 зв вiд 06.03.2018 р.), ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (надалi Товариство) повiдомляє, що пакет власника акцiй
Товариства - UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кiпр), мiсцезнаходження: Themistokli Dervi St., P.S. 1066,
Nicosia, JULIA HOUSE 3, Кiпр, iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно
зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi – 211666, став менше 5 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Розмiр частки UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 60,002141 % (201 206 949 штук простих iменних акцiй Товариства);
- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Товариства).
Розмiр частки, що належав UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:
- до змiн становив: iнформацiя вiдсутня;
- пiсля змiн становить 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Товариства).

2

16.03.2018

DTEK ENERGY
B.V.

34334895

0

61.174225

Зміст інформації:
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017 р., отриманого вiд ПАТ «НДУ» 16.03.2018 р. (вих.
№ 151811 зв вiд 06.03.2018 р.), ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (надалi Товариство) повiдомляє, що пакет власника акцiй
Товариства - DTEK ENERGY B.V. (Нiдерланди), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф. Grid TB15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX, iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру
країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi – 34334895, став 5 i бiльше вiдсоткiв простих
акцiй Товариства.
Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства :
- до змiн становив 0,000000% (0 штук простих iменних акцiй Товариства);
- пiсля змiн становить 61,174225 % (205 137 336 штук простих iменних акцiй Товариства).
Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства:
- до змiн становив 0,000000 % (0 штук простих iменних акцiй Товариства);
- пiсля змiн становить 62,608682 % (205 137 336 штук простих iменних акцiй Товариства).

