
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

08.05.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління    ЯНІНОВИЧ Й.Є. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акціонерне товариство "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 81642, Львівська обл., Миколаївський район, село Рудники, ВУЛИЦЯ РИБГОСПНА, будинок 

9 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 22397707 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 032-253-47-12, 032-253-47-12 

6. Адреса електронної пошти: 

 ork@dukat.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
www.ork.informs.net.ua 08.05.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій 

цього товариства 
 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту - Рішення про 

внесення змін до статуту Товариства прийняте Загальними зборами Приватного  акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий 

рибний комбінат" 07.05.2020 року (Протокол №1 від 07.05.2020 року). 

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності) - 08.05.2020 року. 

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення - 247. 

Опис змін до статуту емітента: Зміни виключають із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх 

власником до продажу третій особі. Так, відповідно до попередньої редакції Статуту Товариства, затвердженої Рішенням Загальних зборів 

акціонерів Товариства (Протокол №1 від 24.04.2018 року), - акціонери мали переважне право на придбання акцій Товариства, які 

пропонуються їх власником до продажу, а також при додатковій емісії. Це право акціонерів було змінено, а саме: відповідно до нової редакції 

Статуту Товариства, затвердженої Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 07.05.2020 року), у акціонерів 

Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. 

 

 


