Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Голова Правлiння

Череднiченко Олександр Миколайович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

28.08.2018
Дата

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

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, Херсонська область вул. Промислова, 13

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00952389

5.Міжміський код та телефон, факс

(05549)7-30-72 (05549)7-30-72

6. Електронна поштова адреса

zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua

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

28.08.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

164 "Вiдомостi НКЦПФР"

29.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

nkhp.admsilos.com.ua

29.08.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 28.08.2018

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій
№ з/п

1

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію цінних
паперів або акціонера

28.08.2018

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи
власника (власників) акцій

АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В./ ALFRED C.

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

2436722

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

99.197

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

100.000

TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. (Нiдерланди)
Зміст інформації:
Інформація розкривається у відповідності до вимоги п.4 Розділу ХІ діючої редакції Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826.
Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів: 28.08.2018 р.
Частка акціонера АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В./ ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. (Нiдерланди), Код 24367223, місцезнаходження: Кінгсфордвег 83,
1043ДжП Амстердам, Нідерланди/Kingsfordweg, буд.83, Amsterdam, 1043GP у загальній кількості акцій змінилася з 99.197% до 100.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 99.987%
до 100.000%.
Набуття прав власностi на пакет акцiй вiдбувалось прямо, внаслiдок обов'язкового безпосереднього продажу акцій Товариства на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до ст.
65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".
Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями: особи відсутні.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на

.

.

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

