
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ"  

2. Код за ЄДРПОУ 00373847 

3. Місцезнаходження 69014, Запорiжжя, вул.Харчова ,3 

4. Міжміський код, телефон та факс 
(061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11; 287-

20-57  

5. Електронна поштова адреса info@zmgk.zp.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

zmgk.com.ua  

7. Вид особливої інформації 

Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

II. Текст повідомлення 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" на пiдставi 

перелiку акцiонерiв складеному станом на 19.05.2015 р., отриманого вiд депозитарної установи 

ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС РЕЄСТР" 22.05.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: Повне найменування: ГЛОС ТРЕЙДIНГ ЛТД. 

(GLOS TRADING LTD.) Мiсцезнаходження юридичної особи: 0000 Белiз Белiз Сiтi Мепп Стрiт, 1 

Белiз Сiтi, Белiз, Центральна Америка Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де 

офiцiйно зареєстрована юридична особа – нерезидент: 31,325. Розмiр частки акцiонера до i пiсля 

змiни пакета акцiй: частка акцiонера до змiн 15,43% до статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до 

статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 1647201 шт., пiсля змiн загальна 

кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт. 

Повне найменування:МЕЙЕРСОН ЮНАЙТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.) 

Мiсцезнаходження юридичної особи:Британськi Вiргiнськi острови 873 Брит. Вiргiнськi о-ви 

Тортола Вантерпул Плаза, П.С. 873 Вiкхемз Кей. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру 

країни, де офiцiйно зареєстрована юридична особа – нерезидент: 659768Розмiр частки акцiонера 

до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцiонера до змiн 19,9999% до статутного капiталу, пiсля змiн 

0,00 % до статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 2135010 шт., пiсля змiн 

загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт. 

Повне найменування:ОЛБРЕИ АЛЬЯНС C.A. (AULBREY ALLIANCE S.A.) Мiсцезнаходження 

юридичної особи:Белiз Белiз Мепп Стрiт. 1 Белiз Сiтi, Центральна Америка Iдентифiкацiйний код 

з торговельного реєстру країни, де офiцiйно зареєстрована юридична особа – нерезидент: 28800; 

Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцiонера до змiн 19,9999% до 

статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до статутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй 

складала 2135010 шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт. 

Повне найменування: ЛОНГМАЛЛЕТ ЛIМIТЕД (LONGMALLET LIMITED) Мiсцезнаходження 

юридичної особи: Кiпр-Кiпр LIMASSOL KALCHANTOS. 12 КАТО POLEMIDIA LIMASSOL 

CYPRUS ; Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно зареєстрована 

юридична особа – нерезидент: 165494; Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: 



частка акцiонера до змiн 24,00 % до статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до статутного капiталу, 

до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 2562025 шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв 

акцiонера склала 0 шт. 

Повне найменування: Щедро Груп ЛТД (SCHEDRO GROUP LTD) Мiсцезнаходження 

юридичної особи: Кiпр-Кiпр Аrch Makariou III. буд.113,оф 1st.floor. LIMASSOL CYPRUS 3021; 

Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно зареєстрована юридична особа 

– нерезидент: 333394; Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцiонера до 

змiн 0,00 % до статутного капiталу, пiсля змiн 98,4407 % до статутного капiталу, до змiн загальна 

кiлькiсть акцiй складала 0 шт., пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 

10508643 шт. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Непочатов Андрiй Вiкторович 

Голова правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

27.05.2015 

(дата) 

 


