
XI. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  

 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн) акцій (шт.) номінальна  статут- 

 випуску про  ідентифі- форма випуску вартість (грн) ному  

 реєстрацію  каційний  капіталі  

 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 20.09.2010 789/1/10 ДКЦПФР UA4000170294 Акція проста  Бездокументарні           10,00 52730      527300,00 100 
 бездокументарна іменні 
  іменна 

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась лише на  
неорганізованому позабіржовому ринку. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінниз паперів емітента на фондових біржах не було. 
Мета додаткової емісії: Додаткової емісії акцій у 2019 році не було. 
У 2010 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій.  
У 2011 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство  
"Будтранс". Реквізити останнього свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
- реєстраційний № 789/1/10; 
- дата реєстрації: 20.09.2010; 
- дата видачі: 23.06.2011; 
- орган видачі: ДКЦПФР. 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному  
капіталі емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Кількість акцій  Від загальної  Кількість за типами акцій 
 фізичної особи (штук) кількості акцій  прості іменні привілейовані  
 (у відсотках) іменні 
 1 2 3 4 5 
Григорович Олександр Іванович 39777 75,4352 39777 0 

 Усього: 39777 75,4352 39777 0 
 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
 голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за  
результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

 Дата  Номер свідоцтва про  Міжнародний  Кількість акцій у  Загальна  Загальна кількість  Кількість голосуючих  Кількість голосуючих акцій, права голосу  
 реєстрації  реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна вартість голосуючих акцій  акцій, права голосу за  за якими за результатами обмеження таких  
 випуску каційний номер  (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) прав передано іншій особі (шт.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 20.09.2010             789/1/10 UA4000170294 52730 527300 44227 0 0 

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н 
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н 
Строк такого обмеження: д/н Характеристика такого обмеження: д/н 
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:  
       Рішення суду або уповноваженого державного органу щодо обмежень права голосу за  голосуючими  акціями емітента немає. 
       Серед голосуючих акцiй немає акцiй, права голосу за якими обмежено, та немає акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. 

 


