Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Генеральний директор
(посада)

Морозов Д.Б.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

08.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУД ФУД ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
40008974
5. Міжміський код та телефон, факс
0445858935, 0445858935
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
Газета "Голос України" №7
12.01.2019
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
http://www.fozzy.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію
цінних паперів або
акціонера

1
1

2
04.01.2019

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
найменування юридичної особи власника
(власників) акцій

3
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код юридичної
особи юридичної особи - резидента
або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи нерезидента
4
35454345

Розмір частки
акціонера до
зміни (у
відсотках до
статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера після зміни
(у відсотках до
статутного капіталу)

5
100

6
0

Зміст інформації:
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГО ТОВАРИСТВА " ГУД ФУД ПЛЮС" станом на 31.12.2018 року, який було
отримано 04.01.2019 року, стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню.Станом на 31.12.2018 р. акціонер ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" ( ідентифікаційний код юридичної особи - 35454345), який володів 100% акцій в загальній кількості голосуючих акцій,
не володіє акціями емітента. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження
акцiями: дана iнформацiя вiдсутня. Акції було відчужено шляхом укладення договору купівлі-продажу на вторинному ринку.
2
04.01.2019
Ращупкін Олексій Анатолійович
0
100
Зміст інформації:
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГО ТОВАРИСТВА " ГУД ФУД ПЛЮС" станом на 31.12.2018 року, який було
отримано 04.01.2019 року, стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню. Станом на 31.12.2018 р. 100% голосуючих акцій володіє Ращупкін Олексій Анатолійович, який до цього не володів акціями емітента. Особа здійснює пряме
володіня акціями. Акції було набуто шляхом укладення договору купівлі-продажу на вторинному ринку. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто –
вiдсутня.

