
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
 Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Голова Правління Гуторов Сергій Петрович

(дата)

22.03.2016М.П.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

2. Організаційно-правова
 форма
3. Місцезнаходження 03110 Київ вул.Солом'янська, 18-а

4. Код за ЄДРПОУ 04715664

5. Міжміський код та 
телефон, факс

(04571) 4-21-73 4-21-75

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

smu-24@mail.ru

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
 інформаційній базі даних Комісії

19.03.2016

2. Повідомлення 
опубліковано у*

51 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

22.03.2016

(дата)

3. Повідомлення розміщено
 на сторінці

http://smu24.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

22.03.2016

(дата)

(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

22.02.2016 04715664© SMA



№
з/п

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - 
резидентів або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де офіційно

 зареєстрований іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата обліку

 (за 
наявності)

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права
 власності на акції в 
депозитарній системі

 або акціонером

Повне найменування юридичної 
особи - власника пакета акцій або 

зазначення - "фізична особа"

Розмір частки
 акціонера до 

зміни
(у відсотках 
до статутного 
капіталу)

Розмір частки
 акціонера 
після зміни

(у відсотках 
до статутного 
капіталу)

1 52 3 4 6 7
1 15.02.2016 22.02.2016 фізична особа 1

Відповідно до інформації отриманої 22.02.2016р. від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, відбулись зміни у
 складі власників акцій, яким належить понад 10%, а саме, "Фізична особа 1" передала належний їй пакет акцій емітента в якості внеску до статутного капіталу 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ВІДОС" (місцезнаходження: 01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 4, 
квартира 106, код за ЄДРПОУ: 39849404) у кількості 2088145шт. або 39,153% від їх загальної кількості, внаслідок чого "Фізична особа 1" втратила статус 
акціонера емітента та немає жодної його акції у власності. Інформація розкривається несвоєчасно.

Зміст інформації:

39,153 0
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1 52 3 4 6 7
2 15.02.2016 22.02.2016 фізична особа 2

Відповідно до інформації отриманої 22.02.2016р. від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, відбулись зміни у
 складі власників акцій, яким належить понад 10%, а саме, "Фізична особа 2" передала належний їй пакет акцій емітента в якості внеску до статутного капіталу 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ВІДОС" (місцезнаходження: 01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 4, 
квартира 106, код за ЄДРПОУ: 39849404) у кількості 639 996шт. або 12,00% від їх загальної кількості, внаслідок чого "Фізична особа 2" втратила статус акціонера 
емітента та немає жодної його акції у власності. Інформація розкривається несвоєчасно.

Зміст інформації:

12 0

3 3984940415.02.2016 22.02.2016 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 
ВІДОС"

Відповідно до інформації отриманої 22.02.2016р. від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, відбулись зміни у
 складі власників акцій, яким належить понад 10%, а саме, до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ВІДОС" 
(місцезнаходження: 01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 4, квартира 106, код за ЄДРПОУ: 39849404) "фізичною особою 1" та "фізичною особою 
2"  було внесено пакети акцій емітента у кількості 2728141шт., або 51.153% від їх загальної кількості, внаслідок чого юридична особа збільшила свій пакет акцій 
емітента з 200000шт. (3,75% статутного капіталу) до 54,9030%, що становить 2928141шт простих іменних акцій. Інформація розкривається несвоєчасно.

Зміст інформації:

3,75 54,903

22.02.2016 04715664© SMA
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