Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
22.03.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22/03/2021-24
(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Директор
(посада)

Нiжнiков Володимир Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР "
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
20740, Черкаська обл., село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05467694
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0472)384452, (0472)501984
6. Адреса електронної пошти:
buzukiv-granit@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
http://www.mbgk.ck.ua/index.php/корп
22.03.2021

веб-сайті учасника фондового ринку

оративна-інформація/osoblyvainformatsiya
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію
цінних паперів
або акціонера

1
1

2
19.03.2021

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або найменування юридичної особи
власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної
особи юридичної особи - резидента
або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи - нерезидента

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

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

3
Ніжніков Володимир Миколайович

4
-

5
78,941496

6
33,941496

Зміст інформації:
ПРАТ"МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" повiдомляє, що 19.03.2021 року (Вх. №19/03/2021-1 від 19.03.2021 року) отримано від ПАТ "НДУ" перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (Вих. №32602 від 17.03.2021 року). На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в
перелiку акцiонерiв, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: внаслiдок відчудження, розмiр частки власника
фізичної особи Ніжнікова Володимира Миколайовича став меньшим порогового значення пакета акцiй.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до відчудження становив 94,862101%.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля відчудження (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 38,426898 %.
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 78,941496 %.
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутого капіталу) становить 33,941496 %.
Емiтент не володіє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй, iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було
досягнуто або перетнуто, а також інформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа
(особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
2
19.03.2021
Ніжнікова Олена Володимирівна
2,968228
48,030906
Зміст інформації:
ПРАТ"МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" повiдомляє, що 19.03.2021 року (Вх. №19/03/2021-1 від 19.03.2021 року) отримано від ПАТ "НДУ" перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (Вих. №32602 від 17.03.2021 року). На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в
перелiку акцiонерiв, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: внаслiдок набуття, розмiр частки власника фізичної
особи НіжніковоїОлени Володимирівни став більшим порогового значення пакета акцiй.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 3,566848 %.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 54,378236 %.
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 2,968228 %.
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутого капіталу) становить 48,030906 %.
Емiтент не володіє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй, iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було
досягнуто або перетнуто, а також інформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа
(особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
3
19.03.2021
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34878818
4,212932
6,270723
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ

КАМІНЬ"
Зміст інформації:
ПРАТ"МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" повiдомляє, що 19.03.2021 року (Вх. №19/03/2021-1 від 19.03.2021 року) отримано від ПАТ "НДУ" перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (Вих. №32602 від 17.03.2021 року). На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в
перелiку акцiонерiв, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: внаслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної
особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ КАМІНЬ " ( код ЄДРПОУ - 34878818, місцезнаходження: 20740, Черкаська обл.,
Смілянський р-н, село Малий Бузуків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 1) став більшим порогового значенню пакета акцiй.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 5,062581 %.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 7,099405 %.
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 4,212932 %.
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутого капіталу) становить 6,270723 %. Емiтент не володіє iнформацiєю яким чином (прямо або
опосередковано) вiдбулось відчудження пакету акцiй, iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також інформацiєю про
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження
акцiями.

