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ІІ. Текст повідомлення 
 

За даними отриманого від депозитарію ПАТ «НДУ»  реєстру власників іменних цінних 
паперів, складеного станом на 10.05.2017р. (дата отримання – 25.05.2017р.), ПрАТ «ПТКІ 
«УКРКРАНЕНЕРГО» повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій, а саме:  

Розмір частки акціонера «фізичної особи» до зміни розміру пакета акцій складав 27,5751%  в 
загальній кількості акцій та 30,0745%  в загальній кількості голосуючих акцій; після зміни розмір 
частки склав 37,5550% в загальній кількості акцій та 40,8708%   в загальній кількості голосуючих 
акцій.  Тобто акціонеру «фізичній особі»  до зміни належало 837504 акції, після зміни належить  
1140614 акцій.  

Розмір частки акціонера «фізичної особи» до зміни розміру пакета акцій складав 9,9800 %  в 
загальній кількості акцій та 10,8846 %  в загальній кількості голосуючих акцій; після зміни розмір 
частки склав 0% в загальній кількості акцій та 0%   в загальній кількості голосуючих акцій.  Тобто 
акціонеру «фізичній особі»  до зміни належало 303110 акцій, після зміни належить 0 акцій.  

Відбулася зміна розміру частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут 
ДніпроВНІПІенергопром»  (49044, м. Дніпро, вул. Барнаульська, будинок 2 «А»; код за ЄДРПОУ 
04840748) в загальній кількості голосуючих акцій без зміни частки в загальній кількості акцій. Ця 
зміна відбулася в результаті збільшення загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ПТКІ 
«УКРКРАНЕНЕРГО».  До зміни  розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій складав 
34,4524%; після зміни розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій склав 34,3781%. 
Розмір частки ТОВ «Інститут ДніпроВНІПІенергопром»  в загальній кількості акцій залишився без 
змін та складає 31,5891%.  Акціонеру належить 959 418 акцій.  
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визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
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