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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00380681
3. Місцезнаходження: 20603 Черкаська область, Шполянський район, місто Шпола,, вулиця
Ленiна, будинок 87
4. Міжміський код, телефон та факс: (04741) 5-51-39, 5-22-70
5. Електронна поштова адреса: 00380681@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.jaivir.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
17 лютого 2017 року ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" отримано від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ
30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного
товариства (вх. № 154 від 17.02.2017 року). Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" сформованого станом на 10.02.2017 року (вих. № 12747зв від 16
лютого 2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів "фізичної особи", якому
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни. Розмір пакету акцій "фізичної
особи" зменшився з 366 586 штук акцій до 183 293 штук акцій. Розмiр частки акцiонера
"фiзичної особи" до змiни розмiру пакета акцiй складав 73,033828 % в загальнiй кiлькостi акцiй
(у вiдсотках до статутного капiталу) та 73.832848 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав 36,516914 % в загальній кількості акцій
(у вiдсотках до статутного капiталу) та 36,916424 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
17 лютого 2017 року ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" отримано від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ
30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного
товариства (вх. № 154 від 17.02.2017 року). Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" сформованого станом на 10.02.2017 року (вих. № 12747зв від 16
лютого 2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів "фізичної особи", якому
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни. Розмір пакету акцій "фізичної
особи" збільшився з 79 396 штук акцій до 262 689 штук акцій. Розмiр частки акцiонера
"фiзичної особи" до змiни розмiру пакета акцiй складав 15,8178 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у
вiдсотках до статутного капiталу) та 15,990880 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав 52,334741 % в загальній кількості акцій (у
вiдсотках до статутного капiталу) та 52,907304 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Наглядової ради Шевченко Сергій Олександрович
20.02.2017

