Повідомлення про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
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Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Текст повідомлення
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів станом на 18.05.2009 року,
наданим реєстратором Сумською філією закритого акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк», який веде облік права власності на акції емітента в Депозитарній системі відбулися
зміни щодо власників голосуючих акцій.
Фізична особа Ткачов Костянтин Якович (паспорт МА №376625, виданий Ковпаківським
РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 28.11.1997 року), що мешкає за адресою: м. Суми,
вул. Ковпака, 41, кв. 63, продав належні йому 284 акції, що становить 50% від загальної їх
кількості. Частка в Статутному капіталі зменшилась і становить 0%.
Фізична особа Кременчук Лариса Костянтинівна (паспорт МВ №255191, виданий
Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 28.12.2004 року), що мешкає за
адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 41, кв.63, продала належні їй 142 акції, що становить 25% від
загальної їх кількості. Частка в Статутному капіталі зменшилась і становить 0%.
Фізична особа Кострова Галина Леонідівна (паспорт МВ №311861, виданий Ковпаківським
ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 30.03.2006 року), що мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Драгоманова, б.1, кВ.104, придбала і володіє 108 акціями, що становить 19,0141% від
загальної кількості акцій.
Фізична особа Мураев Михайло Іванович (паспорт 4501 705045, виданий паспортним
відділом №2 ВВС району «Теплий стан» м. Москва, від 22.10.2001 року), що мешкає за адресою:
м. Москва, Ленінський проспект, 137/1, кв. 52, придбав і володіє 210 акціями, що становить
36,9718% від загальної кількості акцій.
Фізична особа Синиця Олександр Леонідович (паспорт МА №132969, виданий
Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 29.05.1996 року), що мешкає за
адресою: Сумська область, с. Піщане, пров. Кооперативний, буд.18, придбав і володіє 108 акціями,
що становить 19,0141% від загальної їх кількості.
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