Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
директор
(посада)

Ніжніков В. М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ
КАР'ЄР"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
20740 Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, село Малий Бузукiв, вулиця Шевченка,
будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05467694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0472)384452, (0472)501984
6. Електронна поштова адреса
buzukiv-granit@emitent.net.uа
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.mbgk.ck.ua
в мережі Інтернет 14.03.2019
(адреса сторінки)
(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

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

1
1

2
13.03.2019

3
Ніжніков Володимир Миколайович

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
4
-

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

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

5
78,341649

6
78,665987

Зміст інформації:
13.03.2019 року емітентом отримано Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, згідно
якого відбулися наступні зміни:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій: Ніжніков Володимир Микоалайович;
ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: дані відсутні;
дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття;
розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 94,824797%.
розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 94,845034%.
відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або
перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють)
розпорядження акціями: емітент такою інформацією не володіє;
дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): емітент такою інформацією не володіє.

