
                             

  04.04.2018 року Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

ВИРОБІВ-1» отримало наступне повідомлення від особи, яка внаслідок 

придбання акцій Товариства стала власником домінуючого контрольного пакета 

акцій.   

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 

 

Генеральний директор  

ПрАТ «ЗБВ-1»         О.В. Василівецький 



Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку України 

01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30 

вих. № 04-04/18 від 04.04.2018 р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

Відповідно до ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства», БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД, місцезнаходження: сьют 102,  Граунд флор, Блейк білдінг, ріг вулиць Ейре та Хатсон, 

місто Беліз, Беліз, реєстраційний номер: 153,948 повідомляє про набуття домінуючого 

контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1», ідентифікаційний код юридичної особи 21517799. 

 

Кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ – 1»,  

що належать БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД до набуття 

домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 604 107 шт. 

 

Структуру власності БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД наведено у додатку «Форма і обсяг 

інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату 

повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про 

набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій», що додається до цього 

повідомлення. 

Найвища ціна акції, за якою БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД прямо придбало акції 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ – 1» 

протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно 

з датою набуття: 119,30 грн. (сто дев’ятнадцять гривень 30 копійок). 

БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД не набувало опосередковано акції ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ – 1». 

Дата набуття домінуючого контрольного пакету акцій: 03.04.2018 р. 

Додаток: 

- Форма і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо 

станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься 

в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій; 

- копія довіреності на представництво від 29.08.2017 р., апостильованої 30.08.2017 р. за № 

187796/17. 

 

 

Представник: _______________ В.Л. Крупельницький (тел. +38 050 355 28 90) 

                                             /на підставі довіреності від 29.08.2017 р./ 



 Додаток 1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 05.09.2017 № 662 
 

Форма і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про 

набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

 

Структура власності 

особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції 

товариства) станом на 04 квітня 2018 року 

 

N 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, % Кінцевий бенефіціарний 

власник (контролер) особи (для 

юридичних осіб) 

Кількість акцій товариства, що 

належали третім особам до 

набуття особою домінуючого 

контрольного пакета акцій 

товариства 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 BARTECH INVESTMENTS 

LIMITED 

(БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД), 

Місцезнаходження: Suite 

102, Ground  Floor, Blake 

Building, Corner Eyre & 
Hutson Streets, Belize City, 

Belize (сьют 102,  Граунд 

флор, Блейк білдінг, ріг 
вулиць Ейре та Хатсон, місто 

Беліз, Беліз) 

код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру:  

153,948 

реєстраційне посвідчення 

місцевого органу влади 

іноземної держави про 

реєстрацію юридичної 

особи: 

свідоцтво за номером 
153,948, видане Реєстром 

міжнародних комерційних 
компаній, місто Беліз, Беліз. 

ЮО 1 95,08%  95,08% Mr. Renos Yiangou 

(пан Ренос Янгу) 

Громадянство: Велика Британія 

Країна та населений пункт 

місця проживання: Республіка 

Кіпр, 34Б Закінту, Далі 2540, 

Нікосія. 

 

 

 

Представник: _______________ В.Л. Крупельницький (тел. +38 050 355 28 90) 

/на підставі довіреності від 29.08.2017 р./ 
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