
Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»; 
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 
1.3. Місцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Промислова, 5;  
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33870708; 
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 496-32-00; 
1.6. Електронна поштова адреса: http://www.fozzy.ua/ua/reporting/;   
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://silpo_retail.emitents.net.uа. 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій. 

 
2. Текст повідомлення 

 
Повідомляємо, що згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, станом на облікову дату 
25.09.2013 року, який був отриманий 26.09.2013 року, відбулась зміна даних щодо власників цінних паперів, 
що володіє 10 % і більше голосуючих акцій Емітента. 
 
Згідно даних реєстру власниками іменних цінних паперів, що володіє 10 % і більше голосуючих акцій, є: 
- пакет власника акцій – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІТЕЙЛ 
КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345, місцезнаходження якого: 02090, м. Київ, вул. 
Бутлерова, будинок 1, кімната 310 зменшився з 20 502 675 штук (100 %)  до 16 068 051 штук (78,3705 %) 
голосуючих акцій Товариства; 
- пакет власника акцій – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЗЗІ-ФУД», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32294926, місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5 збільшився з 0 штук (0 %) до 4 434 624 штук (21,6295 
%) голосуючих акцій Товариства. 

 
3. Підпис 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 
Генеральний директор 
АТ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»   

______________ 
(підпис)  

Власенко В. В. 
(ініціали та прізвище керівника) 
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