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.
Генеральний директор
(посада)

Чупрiн Андрiй Леонiдович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.03.2018
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод мiнводи"

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента

51281 Днiпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменiавка вулиця Жукова, будинок 1а

4. Код за ЄДРПОУ

00382728

5. Міжміський код та телефон, факс

056-7263305

6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)

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

2. Повідомлення

12.03.2018р.

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

"Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку", номер 51 від 15.03.2018.

в мережі Інтернет

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства)

№
з/п

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"

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

1

2

3

4

5

6

1

12.03.2018

фiзична особа

00000000

48.446483

0

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

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

Зміст інформації:
Євдокiмова Дiана Андрiївна до змiни володiла акцiями у кiлькостi 49210 штук, номiнальною вартiстю 492100,00 грн., з них голосуючi акцiї у кiлькостi 49210 шт., що становить 48,446483
%
Статутного
капiталу.
Євдокiмова Дiана Андрiївна пiсля змiни володiє акцiями у кiлькостi 0 штук, номiнальною вартiстю 0,00 грн., з них голосуючi акцiї у кiлькостi 0 шт., що становить 0 % Статутного капiталу.

