
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.  

1.Загальні відомості. 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-

ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (надалі «Товариство» або «емітент»). 

1.2.Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293640. 

1.4. Місцезнаходження емітента: 30416, Хмельницька область, Шепетівський р-н, с.Михайлючка, 

вул.Островського, буд.3Б. 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03840) 22315, 23204. 

1.6.Електронна поштова адреса емітента: mvkv@ emitent.km.ua. 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: mvkv.pat.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Відомості про зміну 

власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 

2.Текст повідомлення. 

Дата вчинення дії: 22.11.2013р. 

22.11.2013 року емітент отримав від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» 

зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ». Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни на рахунках власників 

акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме: розмір пакету акцій 

власника-юридичної особи, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ 

«АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.Кудрявська, буд.19-А), 

збільшився на 3 739 120 (три мільйони сімсот тридцять дев’ять тисяч сто двадцять) штук простих 

іменних акцій, загальна номінальна вартість яких складає 934 780,00 грн. (дев’ятсот тридцять 

чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок).   Розмір пакету акцій ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» до збільшення  

становив 2 024 483 (два мільйони двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят три) штуки 

простих іменних акцій, загальна номінальна вартість яких складала 506 120,75 (п’ятсот шість 

тисяч сто двадцять гривень 75 копійок). Розмір пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» на цей час (з урахуванням збільшення) 

становить  5 763 603 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) штуки простих 

іменних акцій, загальна номінальна вартість яких складає 1 440 900,75 грн. (один мільйон 

чотириста сорок тисяч дев’ятсот гривень 75 копійок). 

3.Підпис.  

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

3.2.Найменування посади - Голова правління Янчук Олег Миколайович. 

 

 

 


