
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.  
 

Генеральний директор       Кузьмина Вiра Миколаївна 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

23.07.2015   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 "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" 
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

75822, смт. Мирне Каланчацького району, Херсонської областi, Елеваторна, буд. 5 
4. Код за ЄДРПОУ 

00952344 
5. Міжміський код та телефон, факс 

0553039177; 0553039177 
6. Електронна поштова адреса 

00952344@privateinvest.com.ua 
 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.07.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 139 (2143) ВIДОМОСТI НКЦПФР 27.07.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці kkhp.pat.ua в мережі Інтернет 27.07.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ з/п Дата обліку (за 
наявності) 

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" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 15.07.2015 22.07.2015 

ВIДКРИТЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"МАКФА" 

1027401866898 22.8456 0 

Зміст інформації: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (надалi- Товариство) повiдомляє, що 
22.07.2015 року на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.07.2015р., наданого ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй, у зв'язку з чим пакет власника акцiй зменшився, и становить менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй: частка голосуючих 
(простих) акцiй акцiонера - ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКФА" з мiсцем знаходженням: Росiйська Федерацiя, 456513, 
Челябiнська обл., Сосновський р-н, селище Рощино, до змiни пакета акцiй складала 22,8456 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля 
змiни пакета акцiй склала 0 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

2 15.07.2015 22.07.2015 фiзична особа 0000000000 76.2752 99.1208 

Зміст інформації: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (надалi- Товариство) повiдомляє, що 
22.07.2015 року на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.07.2015р., наданого ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй, у зв'язку з чим пакет власника акцiй збiльшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй: частка голосуючих 
(простих) акцiй акцiонера - фiзичної особи до змiни пакета акцiй складала 76,2752% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни 



№ з/п Дата обліку (за 
наявності) 

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" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

пакета акцiй склала 99,1208% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 
 


