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

Шевченко Олександр Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
08.11.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
емітента
2. Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма
3. Місцезнаходження
04073 м. Київ Куренівська, 16-А
4. Ідентифікаційний код
юридичної особи
5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

20038832
0444992990 0444992990
ttv@santech.kiev.ua

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

02.11.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

213 Бюлетень "Відомості Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

01.11.2018

07.11.2018
(дата)

santexkomplekt.com.ua

в мережі 07.11.2018
Інтернет:

(адреса сторінки)

(дата)

© SMA

20038832

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Дата отримання
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Ідентифікаційний код юридичної
Розмір частки
Розмір частки
інформації від
особи або найменування юридичної особи особи - резидента або код/номер з акціонера до зміни
акціонера після
Центрального
власника (власників) акцій
торговельного, банківського чи
(у відсотках до
зміни (у відсотках
№
з/п депозитарію цінних
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
до статутного
паперів або
посвідчення місцевого органу влади
капіталу)
акціонера
іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи - нерезидента)
1
1

2
01.11.2018

3
Тіссова Тетяна Олександрівна

4
2690817843

5
25

6
0

Зміст інформації:
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на 26.10.2018 який був отриманий 01.11.2018 вiдбулась змiна акцiонерiв, яким належать
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Емiтента, а саме згiдно даних реєстру пакет власника
акцiй
Тіссової Тетяни Олександрівни (ІНН 2690817843) зменшився з 25 штук (25 %) до 0 штук (0%) голосуючих акцiй Товариства станом на дату облiку - 26.10.2018
року.

01.11.2018
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1
2

2
01.11.2018

3
Данилкін Віктор Миколайович

4
2361321016

5
50

6
75

Зміст інформації:
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на 26.10.2018 який був отриманий 01.11.2018 вiдбулась змiна акцiонерiв, яким належать
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Емiтента, а саме згiдно даних реєстру пакет власника
акцiй
Данилкіна Віктора Миколайовича (ІНН 2361321016) збільшився з 50 штук (50 %) до 75 штук (75%) голосуючих акцiй Товариства станом на дату облiку 26.10.2018 року.

01.11.2018
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