
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.  
 

Директор       Ковток Вiктор Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
16.02.2016 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВIТАНОК" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
79024, мiсто Львiв, вулиця Промислова, буд. 53 

4. Код за ЄДРПОУ 
00307891 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(0322) 97-10-24 (0322) 97-68-36 

6. Електронна поштова адреса 
yanchyshend@ulf.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.02.2016 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у* №29 "Бюлетень Цiннi папери України" 17.02.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://leather-svitanok.com.ua/ в мережі Інтернет 17.02.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ 
з/п 

Дата обліку 
(за наявності) 

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. 31.12.2015 15.02.2016 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"УПРАВЛIНСЬКЕ 

ТОВАРИСТВО "УЛФ" 

35428975 98.7738 88.7738 

Зміст інформації: 

ПАТ "ШП "Свiтанок" на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2015 р. № 102476зв, отриманого вiд 
депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 15.02.2016 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй: 
Змiни вiдбулися внаслiдок того, що пакет простих iменних акцiй, який належав ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ", код ЄДРПОУ 35428975, мiсцезнаходження: вул. Перемоги, буд. 20, м. Київ, 03170, в кiлькостi 613 
936 633 простих iменних акцiй, що становив 99,6907 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (98,7738 % вiд загальної кiлькостi акцiй) у 
статутному капiталi ПАТ "ШП "Свiтанок", зменшився на 62 155 832 простих iменних акцiй, якi перейшли у власнiсть компанiї EXTRAR 
HOLDING LIMITED (ЕКСТРАР ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД), юридичнiй особi зареєстрованiй за законодавством республiки Кiпр за реєстрацiйним 
номером НЕ272622, мiсцезнаходження: Макарiоу каi Карпенiсiоу, споруда Ксенiос, оф. 3, Нiкосiя, Кiпр, 1427. 
Пакет акцiй юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ" становить 551 780 801 акцiй, що складає 89,8592% голосуючих акцiй, розмiр частки акцiонера 
до змiни становив 613 936 633 акцiй, що складало 99,6907% голосуючих акцiй (98,7738% вiд загальної кiлькостi акцiй). 
Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не вказано дату переходу права власностi на цiннi папери, такою датою вважати 
15.02.2016 р. - дата отримання емiтентом iнформацiї вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента. 



№ 
з/п 

Дата обліку 
(за наявності) 

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 

2. 31.12.2015 15.02.2016 
EXTRAR HOLDING 
LIMITED (ЕКСТРАР 
ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) 

НЕ272622 0.0000 10.0000 

Зміст інформації: 

ПАТ "ШП "Свiтанок" на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2015 р. № 102476зв, отриманого вiд 
депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 15.02.2016 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй: 
Змiни вiдбулися внаслiдок того, що пакет простих iменних акцiй, який належав ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ", код ЄДРПОУ 35428975, мiсцезнаходження: вул. Перемоги, буд. 20, м. Київ, 03170, в кiлькостi 613 
936 633 простих iменних акцiй, що становив 99,6907 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (98,7738 % вiд загальної кiлькостi акцiй) у 
статутному капiталi ПАТ "ШП "Свiтанок", зменшився на 62 155 832 простих iменних акцiй, якi перейшли у власнiсть компанiї EXTRAR 
HOLDING LIMITED (ЕКСТРАР ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД), юридичнiй особi зареєстрованiй за законодавством республiки Кiпр за реєстрацiйним 
номером НЕ272622, мiсцезнаходження: Макарiоу каi Карпенiсiоу, споруда Ксенiос, оф. 3, Нiкосiя, Кiпр, 1427. 
Пакет акцiй юридичної особи EXTRAR HOLDING LIMITED (ЕКСТРАР ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) становить 62 155 832 акцiй, що складає 10,1223% 
голосуючих акцiй (10,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй), розмiр частки акцiонера до змiни становив 0 акцiй, що складало 0% голосуючих 
акцiй (0% вiд загальної кiлькостi акцiй). 
Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не вказано дату переходу права власностi на цiннi папери, такою датою вважати 
15.02.2016 р. - дата отримання емiтентом iнформацiї вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента. 
 


