
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО 

РІТЕЙЛ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 33870708 

3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444963200, 0444963200 

5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://fozzy.ua 

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  
 

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" станом на 

19.03.2015 р., що був отриманий емітентом в ПАТ "НДУ" 23.03.2015 р., стало вiдомо про змiну 

власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: станом на 

19.03.2015 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" (код за 

ЄДРПОУ 32294926) не володiє акцiями АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ". До змiни власникiв акцiй 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" володiло 4 434 624 

(чотири мільйони чотириста тридцять чотири тисячі шістсот двадцять чотири штуки) акцiй АТ 

"СІЛЬПО РІТЕЙЛ", що складає 21,6295 % статутного капiталу. 

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" станом на 

19.03.2015 р., що був отриманий емітентом в ПАТ "НДУ" 23.03.2015 р., стало вiдомо про змiну 

власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: станом на 

19.03.2015 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" (код за 

ЄДРПОУ 35454345) володiє 20 502 675 (двадцять мільйонів п'ятсот дві тисячі шістсот сімдесят 

п'ять) акцiй АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ", що складає 100% статутного капіталу. До змiни власникiв 

акцiй ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  володiло 

16 068 051 (шістнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч п'ятдесят одна) акцiй АТ "СІЛЬПО 

РІТЕЙЛ", що складає 78,3705 % статутного капiталу. 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор        Крушинська І.В. 

24.03.2015 


