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.
Генеральний
Коханов Володимир
директор
Марксович
(прізвище та ініціали
(посада)
(підпис)
керівника)
М.П.

26.01.2017
(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
25.01.2017
Комісії
(дата)
2. Повідомлення
18(2523) Бюлетень цiннi папери України
27.01.2017
(номер та найменування офіційного
опубліковано у
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
www.harp.ua
в мережі Інтернет
26.01.2017
сторінці
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
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ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
1
25.01.2017
23001858
34.89
14.92
ТОВАРИСТВО
"У.П.Е.К."
Зміст інформації:
За даними отриманої вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» інформації станом на 10.01.2017 р.,
(дата отримання – 25.01.2017р.), АТ "ХАРП " повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi
осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки
акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "У.П.Е.К." код ЄДРПОУ 23001858
місцезнаходження : Украіна, м. Харків, вул. Маршала Батицького ,4 - у загальній кількості
акцій змінилася з 34,89 % до 14,92%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 35,11% до 15,01%.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "УКРАЇНСЬКЕ
2
25.01.2017
31558395
0
19.98
КОНСТРУКТОРСЬК
Е БЮРО
ТРАНСМІСІЙ І
ШАСІ"
Зміст інформації:
За даними отриманої вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» інформації станом на 10.01.2017 р.,
(дата отримання – 25.01.2017р.), АТ "ХАРП " повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi
осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки
акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРАНСМІСІЙ І ШАСІ", Код за ЄДРПОУ 31558395
місцезнаходження : Украіна, м. Харків, вул. Маршала Батицького ,4 - у загальній кількості
акцій змінилася з 0.000% до 19.980% у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0 % до 20,01%.
WTB INDUSTRIAL
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Зміст інформації:
За даними отриманої вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» інформації станом на 10.01.2017 р.,
(дата отримання – 25.01.2017р.), АТ "ХАРП " повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi
осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки
акцiонера WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LTD, Код за ЄДРПОУ 05094431
місцезнаходження : Великобританія, Kemp House, 152-160 City Road, London.,EC1V 2NX у загальній кількості акцій змінилася з 19,9 % до 0 %, у тому числі частка у загальної
кількості голосуючих акцій змінилася з 20,02 % до 0 %.
WTB INDUSTRIAL
4
25.01.2017
INVESTMENTS
HE 257908
0
19.9
LIMITED
Зміст інформації:
За даними отриманої вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» інформації станом на 10.01.2017 р.,
(дата отримання – 25.01.2017р.), АТ "ХАРП " повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi
осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки
акцiонера WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED , Код HE 257908
місцезнаходження : Кіпр, Limassol , Сyprus Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2 , 1st floor,
Р.С. 3082 - у загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 19,9 %, у тому числі частка у
загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0 % до 20,02 %.

