
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 14309540 
3. Місцезнаходження: 19001 Черкаська область, місто Канiв, вул. Енергетиків буд.179 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(4736) 3-81-96, 3-81-96 
5. Електронна поштова адреса: 14309540@afr.com.ua, magnit_kaniv@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://magnit.ck.ua/ 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 
 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"(далі 
- Товариство) повідомляє, що 04 січня 2019 року від Публiчного акцiонерного товариства 
"Нацiональний депозитарiй України" було отримано лист-повiдомлення вiд 27.12.2018 р. № 
4741 про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцiй 
Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" акцiонерами на 
вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 65-
2 Закону України "Про акцiонернi товариства", внаслідок чого відбулась зміна акціонера, якому 
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій, а 
саме: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні технології - ІТ", код за ЄДРПОУ 
31023667, місцезнаходження: вул. Німецька (Тельмана), 3-Б, м. Київ, 03150; 
дія та яким чином вона відбулась - пряме набуття права власності внаслідок обов`язкового 
продажу акцій акціонерами товариства на вимогу особи, яка є власником домінуючого 
контрольного пакета акцій відповідно до ст.65-2 Закону України " Про акціонерні товариства"; 
розмір частки акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий 
пакет акцій - 97,865093 %; 
розмір частки акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на 
такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) -  100,00 %; 
відомості про осіб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями:  
- Федорин Анатолій Володимирович - пряме володіння - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, 
що складає 0,000008 % статутного капіталу Товариства; опосередковане володіння складає 
25,87308 % статутного капіталу Товариства (через участь в ТОВ "Інтелектуальні технології - 
ІТ"; 
- Федорин Дмитро Ярославович - пряме володіння - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, що 
складає 0,000008 % статутного капіталу Товариства; опосередковане володіння складає 0,079515 
% статутного капіталу Товариства (через участь в ТОВ "Інтелектуальні технології - ІТ"; 
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - 27.12. 2018 року. 
 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Голова правління  Чернов Сергiй Миколайович                                                            04.01.2019 


