Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .

Генеральний директор

Самокиш Сергiй Олексiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

03.04.2018
Дата

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

61085 мiсто Харкiв вулиця Академiка Проскури, будинок 1, корпус 45

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00481324

5.Міжміський код та телефон, факс

(057) 768-08-76 (057) 760-16-84

6. Електронна поштова адреса

tochmedprulad@ft.net.ua

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

02.04.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

64(2817) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

03.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.tochmed.com.ua

03.04.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00481324

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

Додаток 8 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

3. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй
та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
№ з/п

1

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

30.03.2018

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або приізвище,
ім'я, по батькові (за наявності) - фізичної особи-власника (власників) пакета
акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної
особи (для юридичної особи нерезидента)

Самокиш Сергій Олексійович

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

9.997

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

71.852

Зміст інформації:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" (код ЄДРПОУ 00481324) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ
"Національний депозитарій України" на облікову дату 26.03.2018 р. та отриманого від депозитарію 30.03.2018 р., стала відома інформація про набуття фізичною особою контрольного пакета акцій у розмірі 50 і
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, а саме: власник акцій - Самокиш Сергій Олексійович, що володів пакетом акцій в розмірі 39990000 шт. що дорівнює 9,9975 % в загальній кількості акцій
Товариства та 10,0102 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства збільшив за рахунок придбання свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 287409956 шт. що дорівнює 71,8525 % в
загальній кількості акцій Товариства та 71,9438 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Емітент не володіє інформацією щодо найвищої ціни придбання акцій протягом 12 місяців, що передували
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета, так як інформація надійшла від ПАТ "Національний депозитарій України".

Код за ЄДРПОУ 00481324
Складено на 30.03.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

