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.
В. о. голови правління
(посада)

Гур'янов В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
27.01.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Гніванський завод спецзалізобетону"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
23310 м. Гнівань, Вінницька обл., Тиврівський р-н, вул. Промислова, 15
4. Код за ЄДРПОУ
00282435
5. Міжміський код та телефон, факс
(04355) 3-36-76, (04355) 3-31-97
6. Електронна поштова адреса
gnivanszb@ukrpost.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.01.2016
(дата)
2. Повідомлення
15 Бюлетень. Цінні папери України
28.01.2016
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
http://gnivanszb.co
3. Повідомлення розміщено на сторінці
m.ua
в мережі Інтернет 27.01.2016
(адреса сторінки)
(дата)

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

№ з/п

1
1

Дата обліку (за
наявності)

2

Дата
повідомлення
емітента особою,
що здійснює облік
права власності
на акції в
депозитарній
системі або
акціонером
3
26.01.2016

Повне найменування юридичної особи власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

4
Публічне акціонерне товариство "Українська
залізниця"

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
5
40075815

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

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

6
100

7
100

Зміст інформації:
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - постанова
№ 200), 100 відсотків акцій ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" внесено до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (код
згідно з ЄДРПОУ 40075815, місцезнаходження м. Київ, вул. Тверська, 5, поштовий індекс 03680).
На виконання постанови № 200 Міністерством інфраструктури України передано акції ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" загальною кількістю 92883000 шт. номінальною
вартістю 1 грн кожна, що складає 100 відсотків статутного капіталу товариства, ПАТ "Укрзалізниця".
Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 25.01.2016, складена АТ "Ощадбанк" 26.01.2016 та надана Товариству 26.01.2016.

