
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. 

  

  

Голова правління       Коваленко Віктор Іванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

    М.П.   26.12.2018 

        (дата) 

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство 

"Проектно-конструкторський технологічний 

експериментальний інститут машинобудування" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Місцезнаходження   61153, м. Харків, пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 56 

  

4. Код за ЄДРПОУ   00212334 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (057) 754-48-46, (057) 62-80-12 

  

6. Електронна поштова адреса   oao_ptimash@kharkov.com 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   26.12.2018 

    (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 

* 

      

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 

  ptimash.kh.ua 

    (адреса сторінки) 

в мережі Інтернет   26.12.2018       

    (дата)       

  

* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 

афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
 

№ з/п Дата повідомлення 

емітента особою, що 

здійснює облік права 

власності на акції в 

депозитарній системі, 

або акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, імя, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи 

-власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (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) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

до зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 26.12.2018 ТОВ "Статус Ессет Капітал", що діє як 

керуючий активами від свого імені в інтересах 

та за рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції" 

35476945 10,200000 97,515700 

Зміст інформації: 

Згідно повідомлення, отриманого емітентом 26.12.2018р. від уповноваженої особи Ісакової Тетяни Володимирівни про набуття акціонерами товариства, а саме 

Счисльонком О.В., ТОВ "Статус Ессет Капітал" ,  що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції"  та Ісаковою 

Т.В. права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ПТІмаш" на підставі Договору про спільну дію щодо реалізації права на акціями від 26.12.2018р. 

Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття, не придбавались. 

Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 26.12.2018р. уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в 

процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками домінуючого контрольного пакета акцій, визначено Ісакову Тетяну 

Володимирівну. 

2 26.12.2018 Ісакова Тетяна Володимирівна 2854915003 3,494300 97,515700 

Зміст інформації: 

Згідно повідомлення, отриманого емітентом 26.12.2018р. від уповноваженої особи Ісакової Тетяни Володимирівни про набуття акціонерами товариства, а саме 

Счисльонком О.В., ТОВ "Статус Ессет Капітал" ,  що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції"  та Ісаковою 

Т.В. права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ПТІмаш" на підставі Договору про спільну дію щодо реалізації права на акціями від 26.12.2018р. 

Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття, не придбавались. 

Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 26.12.2018р. уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в 

процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками домінуючого контрольного пакета акцій, визначено Ісакову Тетяну 

Володимирівну. 

3 26.12.2018 Счисльонок Олександр Васильович 2275703117 83,821400 97,515700 

Зміст інформації: 

Згідно повідомлення, отриманого емітентом 26.12.2018р. від уповноваженої особи Ісакової Тетяни Володимирівни про набуття акціонерами товариства, а саме 

Счисльонком О.В., ТОВ "Статус Ессет Капітал" ,  що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції"  та Ісаковою 



Т.В. права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ПТІмаш" на підставі Договору про спільну дію щодо реалізації права на акціями від 26.12.2018р. 

Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття, не придбавались. 

Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 26.12.2018р. уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в 

процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками домінуючого контрольного пакета акцій, визначено Ісакову Тетяну 

Володимирівну. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


