Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Коханов Володимир
Генеральний директор
Марксович
(прізвище та ініціали
(посада)
(підпис)
керівника)
М.П.

25.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та телефон,
факс
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації

I. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
Акціонерне товариство
61089 м. Харкiв пр. Фрунзе, 3
05808853
0572-93-51-14 94-06-79

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
25.04.2017
Комісії
(дата)
2. Повідомлення
80(2585) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
27.04.2017
(номер та найменування офіційного
опубліковано у
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
www.harp.ua
в мережі Інтернет
26.04.2017
сторінці
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
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ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
1
25.04.2017
Ю
23001858
24.32
0
"СЛОБОЖАНСЬКИ
Й ЛОГІСТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС"
Зміст інформації:
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в
депозитарній системі або акціонером 25.04.2017 р. Частка акціонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС", Код за ЄДРПОУ 23001858, місцезнаходження61057, м.Харків, проспект
Московський, 277 , у загальній кількості акцій змінилася з 24.32% до 0.000%, у тому числі
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 24.41% до 0.000%.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
2
25.04.2017
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 34630620
0
24.32
Ю "СЛОБОЖАНСКІ
МАШИНИ"
Зміст інформації:
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в
депозитарній системі 25.04.2017 р. Частка акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСКІ МАШИНИ", Код за ЄДРПОУ 34630620,
місцезнаходження 61089, м.Харків, проспект Московський, 277, у загальній кількості
акцій змінилася з 0.000% до 24.32%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0.000% до 24.41%.

