
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Альцест" 

2. Код за ЄДРПОУ 21547168 

3. Місцезнаходження 
08130, с.Петропавлiвська Борщагiвка , 

Петропавлiвська, 4 

4. Міжміський код, телефон та факс 044 371-40-47 

5. Електронна поштова адреса Nataliya_Gresko@altsest.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
http://altsest.com/ua 

7. Вид особливої інформації 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких 

є заінтересованість 

II. Текст повідомлення 

05.07.2018р. загальними зборами акцiонерiв АТ "Альцест", iдентифiкацiйний код 21547168 

(ПРОТОКОЛ №050718 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ "АЛЬЦЕСТ" вiд 05.07.2018р) 

було прийняте рiшення надати згоду на вчинення значного правочину та правочину iз 

заiнтересованiстю мiж АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R 

Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купiвлi-продажу №50707 вiд 05 липня 2007 року. 

Уповноважити Генерального директора АТ «Альцест» Лисова Дмитра Володимировича на 

пiдписання вiд iменi Товариства Додаткової угоди до контракту купiвлi-продажу №50707 вiд 05 

липня 2007 року згiдно запропонованого проекту. 

Всього для участi у загальних зборах зареєстровано 3 акцiонери iз загальною кiлькiстю акцiй – 200 

(двiстi), що становить 100 (сто) % вiд загальної кiлькостi голосiв вiдповiдно до Статуту 

Приватного акцiонерного товариства «АЛЬЦЕСТ».  

Кiлькiсть голосуючих акцiй по даному питанню – 10 (десять), якi належать Стасюку Миколi 

Васильовичу.Акцiонери Шустер Олександр Альбертович (95 акцiй) та Рогульський Вiктор 

Костянтинович (95 акцiй) не беруть участi в голосуваннi у зв'язку iз наявнiстю у них 

заiнтересованостi в укладеннi угоди мiж АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ 

(S&R Industriewerkzeuge GmbH). Голосували: «за» – Стасюк Микола Васильович. 

Заiнтересованiсть Шустера Олександра Альбертовича полягає в тому, що вiн володiє 47,5 % 

голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» i водночас обiймає посаду 

директора компанiї ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH). Шустер 

Олександр Альбертович також пiдписуватиме Додаткову угоду до Контракту купiвлi-продажу № 

50707 вiд 05 липня 2007 р. вiд iменi компанiї ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R 

Industriewerkzeuge GmbH). 

Заiнтересованiсть Рогульського Вiктора Костянтиновича полягає в тому, що вiн володiє 47,5% 

голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» i обiймає посаду директора 

компанiї S ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH).  

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лисов Дмитро Володимирович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 
05.07.2018 



(дата) 

 

 

Повідомлення опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку" №129 від 10.07.2018 року. 

 


