
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 директор    Морозов О.Б. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

30.01.2014 

(дата) 
 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5 

4. Код за ЄДРПОУ 

 33870692 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 496-32-00, (044) 496-32-00 

6. Електронна поштова адреса 

 t.skrypka@fozzy.ua 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.01.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 

22 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку  03.02.2014 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.fozzy.ua в мережі Інтернет 31.01.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ з/п Дата зміни 

Дата 

повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності 

на акції в 

депозитарній 

системі або 

акціонером 

Повне найменування юридичної особи - 

власника пакета акцій або зазначення - 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 

юридичних осіб - 

резидентів або 

ідентифікаційний код з 

торговельного, судового 

або банківського реєстру 

країни, де офіційно 

зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської 

діяльності - для 

юридичних осіб - 

нерезидентів 

Розмір частки 

акціонера до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 29.01.2014 30.01.2014 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОЗЗІ ГРУП" 

33870713 100 99 

Зміст інформації: 

Повідомляємо, що згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, станом на облікову дату 29.01.2014 року, який був отриманий 30.01.2014 року, 

відбулась зміна відомостей про власників акцій, яким належить 10 % і більше відсотків голосуючих акцій Емітента.  

Згідно даних реєстру власникам іменних цінних паперів, що володіє 10 % і більше голосуючих акцій, є: 
- пакет власника акцій - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33870713, місцезнаходження якого: 

08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5 зменшився з 2 000 000 штук (100 %) до 1 980 000 штук (99 %) голосуючих акцій 

Товариства. 

2 29.01.2014 30.01.2014 ТОВАРИСТВ0 З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" 

(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ") 

33883848 0 1 

Зміст інформації: 

Повідомляємо, що згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, станом на облікову дату 29.01.2014 року, який був отриманий 30.01.2014 року, 

відбулась зміна відомостей про власників акцій, яким належить 10 % і більше відсотків голосуючих акцій Емітента.  

Згідно даних реєстру власникам іменних цінних паперів, що володіє 10 % і більше голосуючих акцій, є: 
- пакет власника акцій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" (ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33883848, реєстраційний код за 

ЄДРІСІ: 23200042, місцезнаходження якого: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 11, кімната 201, збільшився з 0 штук (0 %) до 20 000 штук (1 %) до  

голосуючих акцій Товариства. 

 

 


