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.
Директор
(посада)

Олефіренко Тетяна Леонідівна
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

22.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Пересувна
механізована колона № 34"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40020, м.Суми, вул. Героїчна, 32

4. Код за ЄДРПОУ

05515068

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 24-18-63, 24-18-63

6. Електронна поштова адреса

05515068@koopaudit.sumy.ua

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

22.03.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у
*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.pmk34.emitents.org
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.03.2018
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного
товариства)
№ з/п

1

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
Розмір частки
Розмір частки
Єдиним державним реєстром
акціонера до зміни (у акціонера після зміни
юридичних осіб, фізичних осіб відсотках до
(у відсотках до
підприємців та громадських
статутного капіталу)
статутного капіталу)
формувань (для юридичної особи нерезидента) (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)
4
5
6
2399703610
12,781972
0,000000

2
3
1
22.03.2018 "фізична особа"
Зміст інформації:
ПрАТ"ПМК-34" (надалі - емітент) 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерного товариства, складений ПАТ"НДУ" станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало
відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме:
- розмір частки фізичної особи 1, що становив 117497 штук (12,781972% в загальній кількості акцій та 16,262628 % в загальній кількості голосуючих акцій) зменшився
і становить 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій).
2
22.03.2018 "фізична особа"
2275914833
11,637004
0,000000
Зміст інформації:
ПрАТ"ПМК-34" (надалі - емітент) 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерного товариства, складений ПАТ"НДУ" станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало
відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме:
- розмір частки фізичної особи 2, що становив 106972 штук (11,637004% в загальній кількості акцій та 0 % в загальній кількості голосуючих акцій) зменшився і
становить 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій).
3
22.03.2018 "фізична особа"
2995512191
0,000000
24,418976
Зміст інформації:
ПрАТ"ПМК-34" (надалі - емітент) 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерного товариства, складений ПАТ"НДУ" станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало
відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме:
- розмір частки фізичної особи 3, що становив 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій) збільшився та становить 224469
штук (24,418976% в загальній кількості акцій та 27,061771% в загальній кількості голосуючих акцій).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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