
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 

відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів.  

 

Директор       Тiмофєєв Є.О. 

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

  
М.П. 

 

23.11.2018 

(дата) 

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУНАПАК" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49083, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця Собiнова, будинок 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

31549804 

5. Міжміський код та телефон, факс 

093-785-36-14  

6. Електронна поштова адреса 

Loboda@lunapack.com.ua 



 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №224(2977) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 22.11.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.lunapak.com.ua в мережі Інтернет 22.11.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 

акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 

урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 

і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / 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 простих акцій акціонерного 

товариства 
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по батькові (за наявності) - 

фізичної особи -власника 
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до статутного 

капіталу) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 19.11.2018 95 

Компанiя «AC-TERRA 

INTERNATIONAL LTD» («АС-

ТЕРРА IНТЕРНЕШНЛ ЛТД») 

1467628 0 99.871795 

Зміст інформації: 
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здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарній 
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акціонером 
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опосередковано 

особою 
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її афілійованим 
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юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, імя, 

по батькові (за наявності) - 

фізичної особи -власника 

(власників) пакета акцій 
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державним реєстром 
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Розмір частки 

акціонера 

(власника) після 

зміни (у відсотках 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУНАПАК» (iдентифiкацiйний код: 31549804) (Далi - Товариство) отримало 19 листопада 2018 

року повiдомлення вiд«AC-TERRA INTERNATIONAL LTD» («АС-ТЕРРА IНТЕРНЕШНЛ ЛТД»), адреса: Британськi Вiргiнськi острови, 

кiмн.6, 3-й поверх, Квомар Трейдiнг Бiлдiнг, п/i 875, Род-Таун, Тортола, реєстрацiйний номер 1467628) (Далi – "Компанiя") повiдомлення про 

те, що 16 листопада 2018 року Компанiя набула права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства у кiлькостi 1558 (одна 

тисяча п’ятсот п’ятдесят вiсiм) акцiй: 1) найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй 

включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета: протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета 

акцiй включно з датою набуття Компанiя «AC-TERRA INTERNATIONAL LTD» («АС-ТЕРРА IНТЕРНЕШНЛ ЛТД») придбала акцiї 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУНАПАК» за цiною 47 181,50 грн. (сорок сiм тисяч сто вiсiмдесят одна гривня 50 коп.) за 

одну акцiю. Набуття права власностi на пакет акцiй – 16.11.2018 року. 2) прiзвище, iм'я, по батьковi / найменування особи (осiб): Компанiя 

«AC-TERRA INTERNATIONAL LTD» («АС-ТЕРРА IНТЕРНЕШНЛ ЛТД»). 3) iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або 

код/номер особи (осiб) з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної 

держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): реєстрацiйний номер 1467628. 4) розмiр частки (у вiдсотках), 

яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у разi наявностi 

iнформацiї) до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: до набуття права власностi на такий пакет акцiй – 99,871795% 

(опосередковане володiння через афiлiйовану фiзичну особу); пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй – 99,871795% (пряме 
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володiння). 5) прiзвище, iм'я, по батьковi / найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за 

реалiзацiю норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акцiонернi товариства": вiдповiдно до отриманого вiд Компанiї 

повiдомення iнформацiя вiдсутня. 

 


