
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       Пiдлiсецький Лев Теофiлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   08.07.2014 
        (дата) 
          
  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIВДЕНЬЗАХIДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79035, м.Львiв, вул.Зелена, 151 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00114086 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 032/    297-77-10, 032/    297-77-10 
  
6. Електронна поштова адреса   secretar@elnet.com.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   08.07.2014 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у   126, Бюлетень "Цінні папери"   10.07.2014 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  www.pzemb.bfg.lviv.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   08.07.2014       
    (дата)       



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

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення 
емітента особою, 

що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 26.06.2014 08.07.2014 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Підприємство 
"Прилад" 

31526830 30,389100 0,000000 

Зміст інформації: 
На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України №6389 від 01.07.2017р., Емітенту стало відомо, що зменшилась кількість акцій у 
власності акціонера ПАТ "ПIВДЕНЬЗАХIДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД"" (ТзОВ "Підприємство "Прилад", Код ЄДРПОУ 31526830) до 0 шт., що становить 0,0% від 
загальної кількості голосуючих акцій. Кількість акцій належних іншим власникам значного пакету - ПАТ "Науково-дослідний і проектний інститут "Промприлад" (Код 
14314825)  не змінилась і становить 1715180шт. (24,4330%).  Кількість акцій у ПАТ "Промбудприлад" (Код ЄДРПОУ 31588943) не змінилась і становить 1078090шт. 
(15,3575%). 

2 26.06.2014 08.07.2014 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радехів-цукор" 

32656212 0,000000 30,389100 

Зміст інформації: 
На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України №6389 від 01.07.2017р., стало відомо, що збільшилась кількість акцій у власності 
акціонера ПАТ "ПIВДЕНЬЗАХIДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД"" (ТзОВ "Радехів-цукор", Код ЄДРПОУ 32656212) до 2133300 шт., що становить 30,3891% від загальної 
кількості голосуючих акцій. Кількість акцій належних іншим власникам значного пакету - ПАТ "Науково-дослідний і проектний інститут "Промприлад" (Код 
14314825)  не змінилась і становить 1715180 шт. (24,4330%).  Кількість акцій у ПАТ "Промбудприлад" (Код ЄДРПОУ 31588943) не змінилась і становить 1078090шт. 
(15,3575%). 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.08  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 

 


