
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента  - 
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 
(далі – Товариство)

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ   АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО

«ДНІПРОВСЬКИЙ  КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБІНАТ»

1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383372  
1.4.Місцезнаходження емітента Україна,  51650,  Дніпропетровська  область,

Верхньодніпровський  район,  смт.  Дніпровське,  вул.
Олександра Островського,11

1.5.Міжміський  код,  телефон  та  факс
емітента

(05658) 47-111

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка
додатково використовується  емітентом для
розкриття інформації

www.dkpk.dp.ua  

1.7.Електронна поштова адреса емітента secretar@dkpk.dp.ua   
1.8. Дата вчинення  дії 13 вересня 2019 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості  про  зміну  акціонерів,  яким  належать

голосуючі  акції,  розмір  пакета  яких  стає  більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

2. Текст повідомлення:

2.1.
2.1.1.Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів:
13 вересня 2019 р.

2.1.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій:

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ».

2.1.3.Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника акцій:  
33549199.

2.1.4.Дія  (набуття  або  відчуження)  та  яким  чином  (прямо  або  опосередковано)  вона
відбувалась: 

пряме відчуження.

2.1.5.Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і
після  набуття  або  відчуження  права  власності  на  такий  пакет  акцій  (підсумковий  пакет
голосуючих акцій): 
розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до відчуження –
99,7 %, пiсля відчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих
акцiй) -  0  % вiд статутного капiталу

2.1.6.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: 

Емітенту невідомо.

mailto:secretar@dkpk.dp.ua
http://www.dkpk.dp.ua/


2.1.7.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності):
Емітенту невідомо.

2.2.
2.2.1.Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів:
13 вересня 2019 р.

2.2.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС»

2.2.3.Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника акцій:  
43191318

2.2.4.Дія  (набуття  або  відчуження)  та  яким  чином  (прямо  або  опосередковано)  вона
відбувалась: 

пряме набуття

2.2.5.Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і
після  набуття  або  відчуження  права  власності  на  такий  пакет  акцій  (підсумковий  пакет
голосуючих акцій): 
розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття - 0 %,
пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) – 99, 7
% вiд статутного капiталу

2.2.6.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: 

Емітенту невідомо.

2.2.7.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності):
Емітенту невідомо.

3.Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Генеральний  Директор   ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»     Сокирко П. О.


