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

Директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.07.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАКОР ВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
35600, мiсто Дубно, ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184
4. Код за ЄДРПОУ
03118357
5. Міжміський код та телефон, факс
380365633184 380365633332
6. Електронна поштова адреса
kochkalovA@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.07.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

144 (2897) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

31.07.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://dakorwest.com/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

31.07.2018
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства

№
з/п

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
Дата
державним реєстром юридичних осіб,
повідомлення
фізичних осіб - підприємців та громадських
емітента особою, Повне найменування
Розмір частки
Розмір частки
формувань (для юридичної особи що здійснює облік
юридичної особи акціонера до зміни акціонера після
резидента), код/номер з торговельного,
права власності
власника пакета
(у відсотках до
зміни (у відсотках
банківського чи судового реєстру,
на акції в
акцій або зазначення
статутного
до статутного
реєстраційного посвідчення місцевого органу
депозитарній
"фізична особа"
капіталу)
капіталу)
влади іноземної держави про реєстрацію
системі або
юридичної особи (для юридичної особи акціонером
нерезидента)

1

2

3

4

5

6

1

26.07.2018

The Bank of New York
Mellon

US26135160

14.703591

0

Зміст інформації:
26.07.2018 р. емiтентом ПРАТ "ДАКОР ВЕСТ" (надалi – Товариство) було отримано вiд ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ" iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 30.06.2018 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну
власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства.
Згiдно отриманої iнформацiї:
розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що належали The Bank of New York Mellon
(мiсцезнаходження юридичної особи: Liberty Street , буд.225, New York City, NY 10286; реєстрацiйний код: US26135160) до змiни розмiру
пакета акцiй становила 840 205 акцiй, що становило 14,703591% вiд загальної кiлькостi акцiй, пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 0
акцiй, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 0 шт).

2

26.07.2018

Зміст інформації:

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УПРАВЛIНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО "УЛФ"

35428975

3.602551

23.025928

№
з/п

1

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
Дата
державним реєстром юридичних осіб,
повідомлення
фізичних осіб - підприємців та громадських
емітента особою, Повне найменування
Розмір частки
Розмір частки
формувань (для юридичної особи що здійснює облік
юридичної особи акціонера до зміни акціонера після
резидента), код/номер з торговельного,
права власності
власника пакета
(у відсотках до
зміни (у відсотках
банківського чи судового реєстру,
на акції в
акцій або зазначення
статутного
до статутного
реєстраційного посвідчення місцевого органу
депозитарній
"фізична особа"
капіталу)
капіталу)
влади іноземної держави про реєстрацію
системі або
юридичної особи (для юридичної особи акціонером
нерезидента)
2

3

4

5

6

26.07.2018 р. емiтентом ПРАТ "ДАКОР ВЕСТ" (надалi – Товариство) було отримано вiд ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ" iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 30.06.2018 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну
власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства.
Згiдно отриманої iнформацiї:
розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що належали ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" (мiсцезнаходження юридичної особи: вулиця Перемоги, буд.20, м. Київ,
03170; iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань:
35428975) до змiни розмiру пакета акцiй становила 205 860 акцiй, що становило 3,602551% вiд загальної кiлькостi акцiй, пiсля змiни розмiру
пакета акцiй становить 1 315 767 акцiй, що становить 23,025928% вiд загальної кiлькостi акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 315 767
шт).

