
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
 09.08.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 08/139  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Голова Правлiння       Косюга Петро Никифорович 

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

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Одеський завод оздоблювальних матерiалiв" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

65031, Одеська обл., м. Одеса, Київське шосе буд. 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00291411 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0487386930 0487386930 

6. Адреса електронної пошти 

00291411@sc-ua.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 



Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 
http://ozomua.com    

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 

акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 

урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 

і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / 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) 

Ознака типу 

відомостей про 

набуття прямо 

або 

опосередковано 

особою 

(особами, що 

діють спільно) 

з урахуванням 

кількості 

акцій, які 

належать їй та 

її афілійованим 

особам 

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 7 

1 09.08.2019 95 Косюга Петро Никифорович д/в 89.5355 96.1842 

Зміст інформації: 



№ 

з/п 

Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Ознака типу 

відомостей про 

набуття прямо 

або 

опосередковано 

особою 

(особами, що 

діють спільно) 

з урахуванням 

кількості 

акцій, які 

належать їй та 

її афілійованим 

особам 

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 7 

09.08.2019 року ПРАТ "ОЗОМ" (надалi - Товариство) отримало вiд акцiонера Косюги Петра Нiкiфоровича повiдомлення про набуття права 

власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ» у розмiрi 96,184206% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. 

Найвища цiна за якою придбавалися акцiї Емiтента протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем 

набуття, та дати набуття такого пакета, становить: 0,01 грн (нуль гривень нуль одна копiйка) за одну акцiю.  

Дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй – 05.08.2019 року.  

Розмiр частки акцiй Косюги Петра Нiкiфоровича в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства - 

89.5355 %.  

Розмiр частки акцiй Косюги Петра Нiкiфоровича в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства 

- 96,1842%.  

 


