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Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Карлiвський машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Код за ЄДРПОУ
14311169
5. Міжміський код та телефон, факс
05346 2-21-38 05346 2-21-38
6. Електронна поштова адреса
i.pivnenko@kmzindustries.ua

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

30.03.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

64 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
03.04.2018
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.kmzindustries.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

30.03.2018
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
Дата повідомлення
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державним реєстром юридичних осіб,
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фізичних осіб - підприємців та громадських
Розмір частки
Розмір частки
що здійснює облік
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про реєстрацію юридичної особи (для
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юридичної особи - нерезидента)
1

2

3

4

5

6

1

30.03.2018
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(Кiпр)
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Зміст інформації:
ПОВIДОМЛЕННЯ
Про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного товариства Публiчне акцiонерне товариство «Карлiвський
машинобудiвний завод», код ЄДРПОУ 14311169, мiсцезнаходження: 39500, Україна. Полтавська область, Карлiвський район, м.Карлiвка,
вул.. Сергiя Нiгояна, 2
Компанiя Dragon Capital Investments Limited (Cyprus) повiдомляє про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй
Публiчного акцiонерного товариства «Карлiвський машинобудiвний завод».
На виконання вимог ст.65, 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», Компанiя Dragon Capital Investments Limited (Cyprus),
повiдомляє, що «29» березня 2018р. набула права власностi на пакет акцiй ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» в кiлькостi 359 908 шт.
на суму 323 117, 5993 грн., що складає 5,112996 % статутного капiталу ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод», шляхом укладання
договору купiвлi-продажу акцiй № 18БВ-000007194 з компанiєю DRNG Limited (Кiпр) за наслiдками придбання якого, з урахуванням
кiлькостi акцiй, що вже належали Dragon Capital Investments Limited (Cyprus) став володiльцем домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ
«Карлiвський машинобудiвний завод» в розмiрi 6 923 049 шт. акцiй на суму 1 730 762,25 гривень, що становить 98,3516% статутного капiталу
ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод».
Протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, угод з акцiями ПАТ «Карлiвський
машинобудiвний завод» не укладалось.
Цiна придбання домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» складає 323 117, 5993 грн.., по 0,8978
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У вiдповiдностi до ст.. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» повiдомляємо:
1. Кiлькiсть акцiй Товариства, що належали особi/кожнiй з осiб, що дiють
спiльно/третiм особам, якi не є афiлiйованим особами та її афiлiйованим особам до
набуття та пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства становить:
1.1. Dragon Capital Investments Limited (Cyprus)/ Драгон Капiтал Iнвестментс
Лiмiтед (Кiпр) – до набуття - 6563141шт. на суму 1 640 785,25 грн., що становить 93,238592% статутного капiталу Товариства, пiсля набуття 6 923 049 шт. акцiй на суму 1 730 762,25 гривень, що становить 98,3516% статутного капiталу ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод».
1.2. Dragon Capital Holding Limited (Cyprus) /Драгон Капiтал Iнвестментс лiмiтед
(Кiпр) – до набуття 0 шт., пiсля набуття 0 шт.
1.3. Conebond Limited (Cyprus) /Конебонд Лiмiтед (Кiпр) – до набуття 0 шт.,
пiсля набуття – 0 шт.
1.4. Фiзична особа Tomas Fiala/Томаш Фiала (Чеська республiка) – до набуття 0
шт, .пiсля набуття – 0 шт.
2. Структура власностi особи, що набула право власностi на домiнуючий
контрольний пакет акцiй акцiонерного товариства ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод», та її афiлiйованих осiб (якщо станом на дату
повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї товариства) додається.
3. Найвища цiна акцiї, за якою особа, її афiлiйованi особи або третi особи, що дiють
спiльно з нею, придбавали акцiї ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого
контрольного пакета акцiй включно з датою набуття – 0,8978 грн. за 1 акцiю.
4. Найвища цiна, за якою особа, її афiлiйованi особи або третi особи, що дiють
спiльно з нею, опосередковано набули право власностi на акцiї ПАТ «Карлiвський
машинобудiвний завод» шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї ПАТ
«КМЗ» протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття такою особою домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ «КМЗ» включно з датою
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набуття, за умови, що вартiсть акцiй Товариства, якi прямо чи опосередковано належать такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної
фiнансової звiтностi, становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої юридичної особи – опосередкованого набуття права
власностi на акцiї ПАТ «КМЗ» в цей перiод не вiдбувалось.
5. Дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства – «29» березня
2018р.
6. Iнформацiя про депозитарну установу, в якiй вiдкрито рахунок в цiнних паперах
юридичної особи. що набула права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства:
Депозитарна установа Спiльне пiдприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Драгон Капiтал», код ЄДРПОУ 30965875, код МДО
401107, мiсцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д, лiцензiя АЕ № 286513 вiд 08.10.2013р., № рахунку 402107CY20007004
Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть, згiдно
чинного законодавства України.
Директор Dragon Capital Investments Limited

