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

Косковецька Євгена Станiславiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

05.03.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120
4. Код за ЄДРПОУ
00213440
5. Міжміський код та телефон, факс
(0382) 78-84-94 (0382) 74-67-36
6. Електронна поштова адреса
urist.uea@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

Бюлетень.Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.uea.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75
і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства
Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

3

4

5

6

1

02.03.2018

Голубченко Анатолiй
Костянтинович

-

12.446652

12.446652

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

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Голубченко А.К. володiє 2237918 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 12.446652 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
2

02.03.2018

Рубiнштейн Володимир Iзраїлович

-

13.887073

13.887073

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Рубiнштейн В.I. володiє 2496907 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 13.887073 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
3

02.03.2018

Коренблiт Роман

-

6.122563

6.122563

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

Коренблiт Р. володiє 1100858 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 6.122563 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
4

02.03.2018

Покрасс Борис Йосипович

-

11.840870

11.840870

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Покрасс Б.Й. володiє 2128998 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 11.840870 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
5

02.03.2018

Юдiна Iрина Володимирiвна

-

3.605779

3.605779

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Юдiна I.В. володiє 648322 штуки акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 3.605779 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

3

4

5

6

6

02.03.2018

Коренблiт Михайло

-

39.115354

39.115354

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

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Коренблiт М. володiє 7032972 штуки акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 39.115354 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
7

02.03.2018

Зміст інформації:

Коренблiт Iрина

-

4.661998

4.661998

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Коренблiт I. володiє 838231 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 4.661998 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
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02.03.2018

Страшенко Володимир
Анатолiйович

-

1.4999985

1.4999985

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Страшенко В.А. володiє 269701 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 1,4999985 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
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02.03.2018

Рубiнштейн Мiхаель

-

1.559581

1.559581

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Рубiнштейн М. володiє 280414 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 1.559581 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.
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02.03.2018

Альошин Вiктор Геннадiйович

-

1.4999985

1.4999985

Зміст інформації:
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" отримало 02.03.2018 року повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд уповноваженої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - Коренблiта Романа.
27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акцiонери ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ": Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К.,
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть та
стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Повне найменування юридичної
(для юридичної особи особи - власника (власників) або
Розмір частки акціонера
резидента), код/номер з
прізвище, імя, по батькові (за
(власника) до зміни (у
торговельного,
наявності) - фізичної особи відсотках до статутного
банківського чи судового
власника (власників) пакета
капіталу)
реєстру, реєстраційного
акцій
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
3

4

5

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

6

"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Альошин В.Г. володiє 269701 штук акцiй ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", що становить 1.4999985 % вiд статутного капiталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою
вартiстю, яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» цього повiдомлення.

