
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНІК». 2.Код за ЄДРПОУ: 00382208. 

3. Місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та 

факс:(0532)50-50-40. 5.Електронна поштова адреса: Secretariat@dominik.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://dominic.com.ua. 7. Вид особливої інформації 

відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: 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 акцій 

II. Текст повідомлення 

ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 25.02.2019р. отримало повідомлення від ТОВ «СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА», код 

за ЄДРПОУ 24486734, про укладення 21.02.2019р. Договору про спільну діяльність та внаслідок чого набула домінуючий 

контрольний пакет акцій, діючи спільно з третіми особами, а саме: 

 

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем 

набуття- 15,10 грн. (п’ятнадцять гривень 10 коп.);  

 

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб) та ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - 

резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента):  

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 24486734, розмір 

частки (у відсотках), яка прямо належала особі в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий 

пакет акцій-0,3267%; в загальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; розмір частки (у відсотках), 

яка прямо або опосередковано належить особам в загальній кількості акцій після набуття права власності на 

такий пакет акцій-98,7499%; в загальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; 

2) UKRN I NEW CAPITAL GROWTH Co. Ltd /Компанія з обмеженою відповідальністю «УКРН І Н`Ю КЕПІТАЛ 

ГРОУС КO. ЛІМІТЕД», код реєстрації юридичної особи 88547, розмір частки (у відсотках), яка прямо належала 

особі в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій-29,4914%; в загальній кількості 

голосуючих акцій- відсутня інформація; розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 

особам в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій-98,7499%; в загальній 

кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; 

3) UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH Co. Ltd /Компанія з обмеженою відповідальністю «УКРН ІІ Ф`ЮЧЕ 

КЕПІТАЛ ГРОУС КO. ЛІМІТЕД», код реєстрації юридичної особи 88548, розмір частки (у відсотках), яка прямо 

належала особі в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій-29,4914%; в загальній 

кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано 

належить особам в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій-98,7499%; в 

загальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; 

4) UKRN III NEW WORLD CAPITAL GROWTH Co. Ltd /Компанія з обмеженою відповідальністю «УКРН ІII 

Н`Ю УОРЛД ГРОУС КO. ЛІМІТЕД», код реєстрації юридичної особи 88549, розмір частки (у відсотках), яка 

прямо належала особі в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій-17,2887%; в 

загальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; розмір частки (у відсотках), яка прямо або 

опосередковано належить особам в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій-

98,7499%; в загальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; 

5) Sigma Advisors, Inc./ «Сігма Едвайзорс, Інк.» (США), розмір частки (у відсотках), яка прямо належала особі в 

загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій-16,2265%; в загальній кількості 

голосуючих акцій- відсутня інформація; розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 

особам в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій-98,7499%; в загальній 

кількості голосуючих акцій- відсутня інформація; 

6) SigmaBleyzer Investment Group LLC (США), розмір частки (у відсотках), яка прямо належала особі в загальній 

кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій-5,9252%; в загальній кількості голосуючих акцій- 

відсутня інформація; розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особам в загальній 

кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій-98,7499%; в загальній кількості голосуючих 

акцій- відсутня інформація; 

 

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за 

реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»- Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА». 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 

2.Голова правління   (підпис)                 В.І.Плаксій         25.02.2019р. 

 

 


