
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА  ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«ПРІНКОМ» повідомляє, що 06.08.2021 року було отримане повідомлення від Лютого Ярослава 
Васильовича про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА  ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (вх. 
№ 4/08 від 06.08.2021 р.). 
  
Від 04 серпня 2021 р. 

 НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Україна, 01010 місто Київ, вул. Московська, будинок 8, корпус 30 

ПрАТ «Прінком» 
код за ЄДРПОУ 20542223 

 Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, 22 
 

Лютого Ярослава Васильовича 
Україна, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд.17, кв.15 

 
            Відповідно до Статті 652. Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, 
що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Закону України 
«Про акціонерні товариства»,  Лютий Ярослав Васильович, ідентифікаційний код 3016615515, що 
проживає за адресою 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд.17, кв.15,  який внаслідок 
придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА  
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»  (надалі Товариство) код за ЄДРПОУ 20542223, став 
власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, подає 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. 

Лютий Ярослав Васильович 03 серпня 2021 року став власником домінуючого контрольного пакета 
акцій Товариства в кількості  89 006 670 (Вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот 
сімдесят)  штук простих іменних акцій, що становить 98,8963% від статутного капіталу 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА  ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» .  
 

1. Кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА  
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ», що належали Лютому Ярославу Васильовичу та його 
афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:  84 850 040 
(Вісімдесят чотири мільйони вісімсот п’ятдесят тисяч сорок) штук простих іменних акцій. 
 

2. Структура власності особи - додаток 1. 
 

3. Ціна, передбачена пунктами 1 та 2 частини п’ятої статті 652: 
1) найвища ціна акції, за якою Лютий Ярослав Васильович, його афілійовані особи або треті особи, що 
діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті 
набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття - найвища ціна акції 
складає 0,07 грн. (Нуль гривень сім копійок) кожна. 
2) найвища ціна, за якою Лютий Ярослав Васильович, його афілійовані особи або треті особи, що діють 
спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства  протягом 12 місяців, 
що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно 
з датою набуття, за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій 
юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків 
загальної вартості активів такої юридичної особи – не набували. 

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства –  03 серпня 2021року. 

5. Інформація, передбачена пунктом 6 частини восьмої статті 652 - депозитарна установа, в якій 
відкрито рахунок у цінних паперах Лютий Ярослав Васильович: Товариство з обмеженою 
відповідальністю  «Онікс-ІВА», ліцензія  Національної  комісії з цінних паперів та фондового 
ринку серії АЕ №263370, строк дії з 12.10.2013 року необмежений; код за ЄДРПОУ 24680821; 



місцезнаходження  76019, м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, будинок 22, тел. 
(0342)751165.  Реквізити рахунку у цінних паперах Лютого Ярослава Васильовича: 402370-
UA10200239. 

Лютий Ярослав Васильович 

   

  

Додаток 1
до повідомлення

ФОРМА 
і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення 

афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій 

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції 

товариства) станом на 04 серпня 2021 року 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи 

Тип 
особи 

Тип участі у 
набутті 
домінуючого 
контрольного 
пакета акцій 

Участь особи в товаристві, % 

Кінцевий 
бенефіціарний 
власник (контролер) 
особи (для 
юридичних осіб) 

Кількість акцій 
товариства, що 
належали третім 
особам до 
набуття особою 
домінуючого 
контрольного 
пакета акцій 
товариства 

пряма 
опосере
дкована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Лютий Ярослав 
Васильович 
м. Івано-
Франківськ,  
вул. Хіміків, 
буд.17, кв.15 

ФО 1 98,8963 - 98,8963 

Лютий Ярослав 
Васильович  
м. Івано-
Франківськ,  
вул. Хіміків, 
буд.17, кв.15 

- 

Лютий Ярослав Васильович 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


