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
(посада)

Присяжна Любов Миколаївна
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

30.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

29000, м.Хмельницький, Правди, 6

4. Код за ЄДРПОУ

05748921

5. Міжміський код та телефон, факс

(0382) 783005, 792234

6. Електронна поштова адреса

prigma-press@ukr.net

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

02.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у
*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
***prigma.km.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.04.2018
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного
товариства)
№ з/п

1

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"

Ідентифікаційний код згідно з
Розмір частки
Розмір частки
Єдиним державним реєстром
акціонера до зміни (у акціонера після зміни
юридичних осіб, фізичних осіб відсотках до
(у відсотках до
підприємців та громадських
статутного капіталу)
статутного капіталу)
формувань (для юридичної особи нерезидента) (для юридичної
особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
4
5
6
.
26,255320
43,526190

2
3
1
30.03.2018 Фізична особа № 1
Зміст інформації:
ПрАТ "ХЗКПУ "Пригма-Прес" на пiдставi зведеного облiкового реєстру, отриманого 30.03. 2018р. вiд ПАТ "НДУ", стало вiдомо про збiльшення пакету акцiй у
власностi фiзичної особи №1 з 26,255319% до 43,526189% статутного капiталу, або з 30,0337% до 49,5068% загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

