
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне 

товариство "Новомосковський 

завод мiнводи"  

2 Код за ЄДРПОУ  00382728 

3 Місцезнаходження  

51281, Дніпропетровська обл., 

Новомосковський р-н., с. 

Знаменiвка, вул. Жукова,1А 

4 Міжміський код, телефон та факс (05693) 4-48-42 (05693) 4-48-42 

5. Електронна поштова адреса jurist@nzmv.dp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://nzmv.dp.ua/ 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 

розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно 

до вимог глави 2 розділу III цього Положення 

Відомості про зміну власників 

акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих 

акцій 

 

ІІ. Текст повідомлення 

Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод мiнводи" (далi - Товариство) 

повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано 

перелiк акцiонерiв Товариства, з якого стало вiдомо про володiння компанiєю 

IНТЕГРАЛЕ IНВЕСТМЕНТС ЛТД/INTEGRALE INVESTMENTS LTD (Крейгмуiр 

Чамберс, Род-Таун, Тортола, Вiргiнськi о-ви (Брит.)) пакетом голосуючих акцiй в розмiрi 

23.8383% статутного капiталу, що дорiвнює 24214 голосуючим акцiям Товариства. Ранiше 

розмір частки зазначеної компанії складав 0% статутного капiталу.  

Товариство повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

було отримано перелiк акцiонерiв Товариства, з якого стало вiдомо про володiння 

компанiєю ДIЛСОНТРА ТРЕЙДIНГ ЛТД/DILSONTRA TRADING LTD (Крейгмуiр 

Чамберс, Род-Таун, Тортола, Вiргiнськi о-ви (Брит.)) пакетом голосуючих акцiй в розмiрi 

24.6121% статутного капiталу, що дорiвнює 25000 голосуючим акцiям Товариства. Ранiше 

розмір частки зазначеної компанії складав 0% статутного капiталу. 

Товариство повiдомляє, що 04.03.2014 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

було отримано перелiк акцiонерiв Товариства, з якого стало вiдомо про зменшення пакету 

голосуючих акцiй фiзичної особи з 87.499% статутного капiталу, що дорiвнює 88878 

голосуючим акцiям, до 48.4474 % статутного капiталу, що дорiвнює 49211 голосуючим 

акцiям. 

 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

    3.2. Генеральний директор                    ________                                         Р.О. Гарбузов  

(підпис) 

 М. П.                        05.03.2014 

                 

 


