На виконання вимог ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «Київ-Атлантик Україна»
розміщує на веб-сайті товариства повідомлення КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД про набуття права
власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства "Київ-Атлантик
Україна" (код ЄДРПОУ 22929481).

Приватному акціонерному товариству "Київ-Атлантик Україна"
(код ЄДРПОУ 22929481)
КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
84 Спіру Кіпріану, 4004, м. Лімассол,
Республіка Кіпр
Реєстраційний номер НЕ 382318
(через уповноваженого представника Дениса Майстренка,
що діє на підставі довіреності)
"25" червня 2018 року
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,
які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків акцій
акціонерного товариства
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Зміст інформації:
Повідомляємо про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства
"Київ-Атлантик Україна" (код ЄДРПОУ 22929481). Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття - 10 000,00 (десять тисяч) доларів США, що є еквівалентом 262
389 (двісті шістдесят дві тисячі триста вісімдесят дев'ять) гривень 01 коп. за офіційним курсом гривні до долара США,
встановленим Національним банком України на 23.06.2018 р. Дата набуття такого пакета: 23.06.2018 р. Найменування
власника акцій - КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД. Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття
права власності на такий пакет акцій - 0%, після набуття права власності - 100,0%. Розмір частки власника акцій в
загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 0%, після набуття права власності
- 100,0%.

Уповноважений представник
КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Денис Майстренко
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