
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 40004, Сумська обл., м.Суми, вул.Горького, 58 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 05747991 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (0542) 25-04-93, (0542) 25-04-93 

6. Адреса електронної пошти: 

 info@snpo.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsio

nerov/osobaya-i-regulyarnaya-informats

iya-emitenta/osobaya-i 25.06.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від  

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

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 

1 24.06.2020 СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (Stremvol 

Holdings Limited) 

HE 216157 83,736 0 

Зміст інформації: 

Згідно з листом (вх.№1742 від 24.06.2020р. канцелярії  АТ "Сумське НВО") Компанія "СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (Stremvol Holdings Limited), яка 

зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 216157, з зареєстрованим офісом за адресою: Нафпліу, 15, 2-й поверх, 3025, Лімассол, Кiпр, 

повідомляє АТ "Сумське НВО" (далі - Товариство) про те, що Компанія "СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (Stremvol Holdings Limited) більше не володіє акціями 

Товариства. 

2 24.06.2020 ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited) 

НЕ 219411 0 83,736 

Зміст інформації: 

Згідно з листом (вх.№1741 від 24.06.2020р. канцелярії  АТ "Сумське НВО") Компанія "ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (Inter Growth Investmеnts Limited), яка 

зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 219411, з зареєстрованим офісом за адресою: вул. Караіскакі, 13, Лімассол, 3032,  Кіпр, 

повідомляє АТ "Сумське НВО" (далі - Товариство) про те, що вона придбала 59523733 простих бездокументарних іменних акцій Товариства, номінальною вартістю 10,00 

грн. кожна, набувши частку в розмірі 83,7360% (у відсотках до статутного капіталу Товариства). 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

Генеральний директор Забіцький В.В. 25.06.2020р. 
 

 

 


