
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні) 

 

1.Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ 

ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ";  

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35430612;    

1.4. Місцезнаходження емітента49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16; 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0567882445; 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@sepu.dp.ua;    

1.7. Веб-сайт емітента: www.sepu.dp.ua;  

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua; 

1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і 

більше у статутному капіталі товариства. 

 

2. Текст повідомлення 

Повідомляємо, що 07.02.2013р. від депозитарію ПрАТ «ВДЦП» був отриманий зведений 

обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні 

зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у 

зв'язку з чим пакет  власника  акцій:  

2.1. Пакет  власника  акцій становить 10   і   більше   відсотків   загальної   кількості 

голосуючих акцій: не має; 

2.2. Пакет  власника  акцій став меншим  10  відсотків  загальної  кількості   

голосуючих акцій:  
2.2.1. «СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», Беліз (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 

1 Mapp Street, Belіze Cіty, Bеlize, Central America; 

2.2.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 11,9042 % (78091852 шт.). 

2.2.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 5,7261 % (37563215 шт.). 

2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків 

загальної кількості голосуючих акцій:  
2.3.1. «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», Британські Віргінські о-ви (Код 539095), 

місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви* Брит. Вірджінові о-ви Tortola GRAІGMUIR 

CHAMBERS, P.O. BОX 71, ROAD TOWN; 

2.3.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 16,8784 % (110722352 шт.). 

2.3.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 10,2537 % (67264208 шт.). 

2.3.2. «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД», Saint Kitts And Nevis (Код C24171), 

місцезнаходження: Saint Kitts And Nevis NEVІS ДЕЙЛІ БІЛДІНГ, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, 

ЧАРЛСТАУН; 

2.3.2.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 20,0000 % (131200000 шт.). 

2.3.2.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 11,2247 % (73633737 шт.). 

2.4. Інформація «Дата зміни» в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН  

«Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій» не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру, отриманого від 

депозитарію на запит емітента. 

2. 5. Підстава зміни пакетів власників акцій – придбання та/або відчуження вказаною особою 

акцій емітента. 

 

3. Підпис 

3.1. Особа,   зазначена   нижче,   підтверджує  достовірність інформації, що міститься в 

повідомленні 

3.2. Найменування посади – Голова Правління__________________  Романюк О.І. 
                     (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

       М.П._____________________ 
                  (дата) 


