Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.
Генеральний директор

Родiонов Сергiй Миколайович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

10.05.2017
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ХЕМЗ-IРЕС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

61106 м. Харкiв вул. Iндустрiальна, 15-А

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23914062

5.Міжміський код та телефон, факс

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

6. Електронна поштова адреса

xemz-irec@ft.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2017
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

85(2590) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

10.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://khemz-ipec.com

10.05.2017

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 23914062

Приватне акцiонерне товариство "ХЕМЗ-IРЕС"

Додаток 8 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п

Дата обліку (за
наявності)

1

. .

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

28.04.2017

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або
зазначення "фізична особа"

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

Розмір частки акціонера до
зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Компанія "ІРЕС Інтернешенел Петроліум Компанія Інк"

1229

99.999

0.000

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ-IРЕС" (код ЄДРПОУ 23914062) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на
облікову дату 24.04.2017 р. та отриманого від депозитарію 28.04.2017 р., стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: власник акцій - юридична
особа Компанія "ІРЕС Інтернешенел Петроліум Компанія Інк", (сертифікат 1229), місцезнаходження: Панама, м. Панама, вул. Обаріо Калле, буд. 53, що володів пакетом акцій в розмірі 647530 шт. що дорівнює
99,9991 % в загальній кількості акцій Товариства та 99,9991 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства зменшив свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 0 шт. що дорівнює 0,00 % в
загальній кількості акцій Товариства та 0,00 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У полі "дата обліку" не проставлено дату, оскільки емітенту не відома дата переходу прав власності на цінні
папери.
2

. .

28.04.2017

фізична особа

0.000

99.999

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ-IРЕС" (код ЄДРПОУ 23914062) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на
облікову дату 24.04.2017 р. та отриманого від депозитарію 28.04.2017 р., стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: власник акцій - фізична
особа, що володів пакетом акцій в розмірі 0 шт. що дорівнює 0,00 % в загальній кількості акцій Товариства та 0,00 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства збільшив свій пакет акцій, в результаті чого,
пакет акцій складає 647530 шт. що дорівнює 99,9991 % в загальній кількості акцій Товариства та 99,9991 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У полі "дата обліку" не проставлено дату, оскільки
емітенту не відома дата переходу прав власності на цінні папери.

Код за ЄДРПОУ 23914062
Складено на 28.04.2017

Приватне акцiонерне товариство "ХЕМЗ-IРЕС"

