ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" (ПРАТ "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
ЛЬОНОЗАВОД» (місцезнаходження: Україна, 17000, Чернігівська обл., Козелецький р-н, селище міського типу
Козелець, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 121-А), надалі-Товариство, повідомляє відповідно до вимог ч.2. ст. 65
Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі отриманого Товариством 17 грудня 2021 року листаповідомлення від ЧЖУ ХАОТЯНЬ, громадянина Китайської Народної Республіки, надалі – ОСОБА 1, та
Приватного виробничого унітарного підприємства «ІСТПС», юридичної особи, що створена та діє відповідно
законодавства Республіки Білорусь; реєстраційний номер в базі даних Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та індивідуальних підприємців Республіки Білорусь 690661219; надалі – ОСОБА 2, разом - Особи, що діють
спільно, в особі ЧЖУ ХАОТЯНЬ, про набуття 16 грудня 2021 року Особами, що діють спільно, з
урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, значного контрольного пакета
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД
Дата набуття:
16 грудня 2021 року
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 3, 660587 грн.
місяців, що передують дню набуття такого
пакета акцій включно з днем набуття, та про
дату набуття такого пакета
Особи, що діють спільно
Прізвище, ім’я, по батькові:
ЧЖУ ХАОТЯНЬ, громадянин Китайської Народної
Республіки (ОСОБА 1)
Найменування юридичної особи, код/номер Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС»,
особи (осіб) з торговельного, банківського чи юридична особа, створена та діє відповідно законодавства
судового
реєстру,
реєстраційного Республіки Білорусь; реєстраційний номер в базі даних
посвідчення
місцевого
органу
влади Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та
іноземної держави про реєстрацію юридичної індивідуальних підприємців Республіки Білорусь 690661219
особи (для юридичної особи - нерезидента) (ОСОБА 2)
власника акцій:
Розмір частки (у відсотках), яка належить 82, 285
Особам, що діють спільно, в загальній
кількості акцій:
Розмір частки (у відсотках), яка належить 0
Особам, що діють спільно, в загальній
кількості голосуючих акцій до набуття права
власності на такий пакет акцій:
Розмір частки (у відсотках), яка належить 100
Особам, що діють спільно, в загальній
кількості голосуючих акцій після набуття
права власності на такий пакет акцій:

Прізвище, ім’я, по батьковіня особи,
визначеної Особами, що діють спільно,
відповідальною
за
реалізацію
норм,
передбачених статтями 65-65-1 Закону
України «Про акціонерні товариства»:
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