
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Харчопродпакування» (код за ЄДРПОУ 03569120,  місцезнаходження: м. 

Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25,  03039) повідомляє, що 22 березня 2018 року (вх. № 20 від 22.03.2018р.) 

отримало  від уповноваженої особи власників домінуючого пакету акцій ПрАТ «Харчопродпакування» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа» наступне повідомлення (за вих. № 27 від 

22.03.2018р.) про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні 

товариства», щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу осіб, які є власниками 

домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Харчопродпакування»: 

 

Голові правління 

ПрАТ «Харчопродпакування» 

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25,  03039 

Голові Наглядової ради 

ПрАТ «Харчопродпакування» 

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25,  03039 

Від Акціонера 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія «Рідна їжа»", який діє відповідно до 

Договору осіб, що діють спільно №1 від 22.03.2018р. 

та разом а особами, шо діють спільно володіють 2 093 212 штуками 

простих іменних акцій, що складає 99,3226% від загальної 

кількості простих іменних акцій 

ПрАТ «Харчопродпакування» 

ІЮВІДОМДЕНИЯ 

про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» 

Відповідно до частини 2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» 

(від 23.03.2017 № 1983-VIII) акціонер Приватного акціонерного товариства «Харчопродпакування» (далі - 

Товариство) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа», який діє відповідно до 

Договору осіб, що діють спільно №1 від 22.03.2018р. та разом з особами, що діють спільно, володіють 2 093 

212 штуками простих іменних акцій, що складає 99,3226% від загальної кількості простих іменних акцій 

Товариства, повідомляє про намір скористатись правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про 

акціонерні Товариства». 

Особи, що діють спільно набули домінуючий контрольний пакет акцій Товариства 22.08.2012р. (99,3226% 

загальної кількості акцій) ї станом на 22.03.2018р. мають у власності 2 093 212 акції або 99,3226% від загальної 

кількості акцій Товариства. 



  

Інформація про осіб, що діють спільно: 

№ з/п // Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи // Тип особи 

// Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій // Участь особи в товаристві, %: пряма / 

опосередкована / сукупна // Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) // 

Кількість акцій товариств а, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контроль ного пакета 

акцій// 

  

1 // Рева Олег Віталійович, м. Київ // ФО // 1 // 8,5215 / 90,1748 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Нові Медіа Перспективи», Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМАДА КОНСАЛТИНГ», Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа», Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ 

ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ» / 98,6963 // --- // 0 // 

2 // Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові Медіа Перспективи», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, 

код ЄДРПОУ 30306295 // ЮО // 3 // 54,3985 / 0 / 54,3985 // Рева Олег Віталійович, м. Київ // 0 // 

3 // Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМАДА КОНСАЛТИНГ», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, код 

ЄДРПОУ 30675118 // ЮО // 3 // 26,6137 / 0 / 26,6137 // Рева Олег Віталійович, м. Київ // 0 // 

4 // ЮО // Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 

26, код ЄДРПОУ 31452302 // ЮО // 3 // 8,2136 / 0 / 8,2136 // Рева Олег Віталійович, м. Київ // 0 // 

5 // Голубов Андрій Юрійович, м. Київ // ФО // 4 // 0,6263 / 2,6002 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Нові Медіа Перспективи» / 3,2265 // --- // 0 // 

6 // Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ», 01010, м. Київ, вул. Аніщенка,4, 

код ЄДРПОУ 30575048 // ЮО // 3 // 0,9490 / 0 / 0,9490 // Рева Олег Віталійович, м. Київ // 0 // 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно законодавства. 

Директор  ТОВ «Компанія «Рідна їжа»  Аксьонов В.Т. (підпис) 

  

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно законодавства. 

Голова правління ПрАТ «Харчопродпакування»  Аксьонов В.Т. 

 


