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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.10.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвський рiчковий порт»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14000, Чернiгiвська область, мiсто Чернiгiв , вулиця Пiдвальна, 23
4. Код за ЄДРПОУ
03150220
5. Міжміський код та телефон, факс
(04622) 4-31-48 (04622) 4-00-61
6. Електронна поштова адреса
desnaport@mail.cn.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.10.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

197 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

16.10.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://chernigivriverport.pat.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 11.10.2018
(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій
Прізвище, ім'я, по
Дата отримання
батькові фізичної
інформації від
особи або
Центрального
№ з/п
найменування
депозитарію
юридичної особи
цінних паперів або
власника
акціонера
(власників) акцій
1

1

Ідентифікаційний код юридичної особи
юридичної особи - резидента або код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи нерезидента

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

2

3

4

5

6

10.10.2018

Приватне
акцiонерне
товариство
«Судноплавна
компанiя
«Укррiчфлот»

00017733

99.9997

100

Зміст інформації:
10 жовтня 2018 року Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвський рiчковий порт» (далi – Товариство) отримало вiд Центрального
депозитарiю цiнних паперiв – ПАТ «НДУ» Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 04.10.2018 року, вiдповiдно до
якого акцiонер Товариства Приватне акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (далi – Акцiонер), iдентифiкацiйний код
юридичної особи – 00017733, збiльшив розмiр своєї прямої участi у статутному капiталi Товариства (набув, прямо).
До збiльшення своєї частки у статутному капiталi Товариства Акцiонер володiв 304 303 495 (триста чотири мiльйони триста три тисячi
чотириста дев’яносто п’ять) простими акцiями Товариства, що складає 99,989523% розмiру статутного капiталу Товариства та 99,9997% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Пiсля збiльшення своєї частки у статутному капiталi Товариства пiдсумковий пакет голосуючих акцiй Акцiонера складає 304 335 380 (триста
чотири мiльйони триста тридцять п’ять тисяч триста вiсiмдесят) простих акцiй Товариства, що складає 100% розмiру статутного капiталу
Товариства та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – вiдсутня.

