ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
«Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій»
ПрАТ “Київський КПК”
1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство “Київський картоннопаперовий комбінат”
1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство.
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), телефон – 76-300, факс
– 76-540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office@papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації – www.papir.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог підпункту 1 пункту 7 глави 1 розділу ІІI
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства).
2. Текст повідомлення
01 серпня 2018 р. емітентом ПрАТ «Київський КПК» отримано від депозитарія ПАТ «НДУ»
перелік акціонерів згідно з яким з’ясувалося, що в системі реєстру ПрАТ «Київський КПК» відбулися
зміни щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.
Пакет акцій акціонера-юридичної особи Pulp Mill Holding GmbH (Палп Мілл Холдинг ГмбХ) до
зміни становив 99,300162% (39720065шт.), пiсля змiни збільшився та становить 100% (40000000 шт.)
акцій Товариства.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
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Pulp Mill Holding
GmbH (Палп Мілл

FN 212725 g

99,3

100

Холдинг ГмбХ)
Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 01.08.2018р.
Повне найменування юридичної особи-власника пакету акцій: Палп Мілл Холдинг ГмбХ;
Місцезнаходження юридичної особи- власника пакету акцій: Райхсратштрассе 11/DG, Австрія,Відень,
1010;
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): FN 212725 g;
Розмір частик акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакету акцій: 99,3%;
Розмір частик акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакету акцій: 99,4%;
Розмір частик акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 100%.
Розмір частик акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 100%.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор В.О. Баско
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