Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
23.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

23/07/2019-1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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)
Голова Правлiння

Теодорович Ольга Олегiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРУПА НАДРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04114, м. Київ обл., м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
32347333
5. Міжміський код та телефон, факс
0444269797,0444269888 0444269888
6. Адреса електронної пошти
office@nadragroup.com
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 оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://nadragroup.com/ua/about/information

23.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного
акціонерного товариства / 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 у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Ознака типу
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Повне найменування
юридичної особи –
юридичної особи резидента),
власника (власників) або
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Tutkovsky Limited
("Тутковський Лiмiтед")

FL-0002.585.812-3

0

100

Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв: 23.07.2019 р. Найвища цiна придбання
акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття - 1 510 грн. за одну акцiю.
Дата набуття пакета акцiй - 23.07.2019 р. Найменування власника акцiй: Tutkovsky Limited ("Тутковський Лiмiтед").
Iдентифiкацiйний код юридичної особи-власника акцiй - FL-0002.585.812-3. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi
(пряме володiння) до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 0% та в загальнiй кiлькостi (пряме володiння) голосуюючих
акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi (пряме
володiння) пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - 100% та в загальнiй кiлькостi (пряме володiння) голосуюючих
акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - 100%.

