Приватне акціонерне товариство «Козятинський м’ясокомбінат» повідомляє, що 07.11.2018 р. від
акціонера Товариства – OSI INTERNATIONAL HOLDING GMBH отримано наступне
повідомлення:
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«Козятинський м’ясокомбінат»
(надалі – «Товариство»)
код за ЄДРПОУ 00443111
22102, Вінницька області, місто Козятин,
Вулиця Довженка, будинок 33
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР
СКОРИСТАТИСЯ ПРАВАМИ,ПЕРЕДБАЧЕНИМИ
СТ.652 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»
OSI INTERNATIONAL HOLDING GMBH (ОСІІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ ГМБХ),
ідентифікаційний код-HRB 31979 в Торговому реєстрі Баварського окружного суду в м. Аугсбург,
місцезнаходження: 86368 Герстхофен, Зенефельдерштрассе 17а, Німеччина, що:
 станом на 04.06.2017 року (тобто, на дату набрання чинності Законом Україна «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VІІІ від 23.03.2017 року
(надалі – «Закон»), була власником 22 504 915 простих іменних акцій Товариства, що
становило 99,79615% статутного капіталу Товариства;
 станом на 07.11.2018 є власником 32 504 915 простих іменних акцій Товариства, що
становить 99,858771% статутного капіталу Товариства, тобто, володіє домінуючим
контрольним пакетом акцій Товариства,
керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону, в особі пана Рудя
Миколи Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 16.10.2018, повідомляє про свій намір
скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства».
Частка OSI INTERNATIONAL HOLDING GMBH (ОСІ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ ГМБХ) в
статутному капіталі Товариства була збільшена в результаті збільшення статутного капіталу
шляхом розміщення додаткових акцій номінальною вартістю 3,50 гривень (ціна розміщення – 3,50
гривень).
Структура власності особи, яка є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що
належать їй та її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій
Товариства станом на 07.11.2018 року додається.
Додатки:
1) Структура власності станом на 07.11.2018;
2) Копія довіреності від 16.10.2018.

Рудь М.С.
07.11.2018р.
Адреса власного веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Козятинський
м’ясокомбінат», на якому розміщено Повідомлення про намір скористатися правами,
передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.kpp.org.ua.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Зікрань Михайло Михайлович

