
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.  

 

Голова Правлiння       Будяков Владислав Євгенович 

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

06.07.2016   М.П.  

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна енергетична компанiя "IНЕКО" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03039, мiсто Київ, Миколи Грiнченка, 18 

4. Код за ЄДРПОУ 

22925945 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+380 44 224 92 61 +380 44 224 92 61 

6. Електронна поштова адреса 

vlad@ineko.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.07.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 127 "Вiдомостi НКЦПФР" 07.07.2016 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

http://ineko.com/ik_ineko/ в мережі Інтернет 07.07.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ 
з/п 

Дата зміни 

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 01.07.2016 06.07.2016 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ "IНЕКО-
IНВЕСТ" 

21599716 56.6240 45.4040 

Зміст інформації: 

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ IК «IНЕКО» станом на 01.07.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 
06.07.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у Товариствi – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "IНЕКО-IНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 21599716, адреса мiсцезнаходження: 
03039, мiсто Київ, вул. Миколи Грiнченка, 18, – зменьшився з 56,6240% до 45,4040% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 56,9865% до 45,6230% в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Змiна розмiру частки акцiонера сталася внаслiдок збiльшення статутного капiталу ПАТ IК «IНЕКО» 
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, рiшення про приватне 
розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» 22.02.2016 року. 
Випуск акцiй ПАТ IК «IНЕКО» загальною номiнальною вартiстю 10 600 000,00 (десять мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень та у кiлькостi 21 200 
000 (двадцять один мiльйон двiстi тисяч) акцiй зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй №22/1/2016, дата реєстрацiї 29.03.2016, дата видачi 21.06.2016), глобальний сертифiкат випуску задепоновано 
Нацiональним депозитарiєм України 01.07.2016 року. 



№ 
з/п 

Дата зміни 

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 01.07.2016 06.07.2016 

ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КОМПЛЕКС 

"ЛИБIДСЬКИЙ" 

32768518 23.3265 24.8793 

Зміст інформації: 

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ IК «IНЕКО» станом на 01.07.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 
06.07.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у Товариствi – юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПЛЕКС "ЛИБIДСЬКИЙ", код ЄДРПОУ: 32768518, адреса мiсцезнаходження: 03039, мiсто Київ, вул. Миколи Грiнченка, 18, – збiльшився 
з 23,3265% до 24,8793% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 23,4758% до 24,9993% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Змiна розмiру частки 
акцiонера сталася внаслiдок придбання акцiонером додаткових акцiй ПАТ IК «IНЕКО» iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв, рiшення про приватне розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» 22.02.2016 року. 
Випуск акцiй ПАТ IК «IНЕКО» загальною номiнальною вартiстю 10 600 000,00 (десять мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень та у кiлькостi 21 200 
000 (двадцять один мiльйон двiстi тисяч) акцiй зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй №22/1/2016, дата реєстрацiї 29.03.2016, дата видачi 21.06.2016), глобальний сертифiкат випуску задепоновано 
Нацiональним депозитарiєм України 01.07.2016 року. 

3 01.07.2016 06.07.2016 фiзична особа д/н 17.0722 23.6490 

Зміст інформації: 

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ IК «IНЕКО» станом на 01.07.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 
06.07.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у Товариствi – фiзичної особи – збiльшився з 17,0722% до 23,6490% в загальнiй 



№ 
з/п 

Дата зміни 

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 

кiлькостi акцiй та з 17,1815% до 23,7631% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Змiна розмiру частки акцiонера сталася внаслiдок придбання 
акцiонером додаткових акцiй ПАТ IК «IНЕКО» iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, рiшення про приватне 
розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» 22.02.2016 року. 
Випуск акцiй ПАТ IК «IНЕКО» загальною номiнальною вартiстю 10 600 000,00 (десять мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень та у кiлькостi 21 200 
000 (двадцять один мiльйон двiстi тисяч) акцiй зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй №22/1/2016, дата реєстрацiї 29.03.2016, дата видачi 21.06.2016), глобальний сертифiкат випуску задепоновано 
Нацiональним депозитарiєм України 01.07.2016 року. 

 


