
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.

Голова Дирекції

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Федорович Богдан Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

  28.05.2014

(дата)

Особлива інформація (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРА ВОДА"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 47242, Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Млинівці, д/н

4. Код за ЄДРПОУ 24633678

5. Міжміський код та телефон, факс (03540) 23171, (03540) 23171

6. Електронна поштова адреса goodwater@reyestr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 27.05.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

99(1852), газета "Бюлетень"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.05.2014

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dobravoda.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 28.05.2014

(дата)



ВІДОМОСТІ

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

N
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 22.05.2014 26.05.2014 Акціонерне товариство
"Подєбрадка"

47550562 99.118 99.2447

Зміст інформації:

Емiтентом отримано 26 травня 2014 року реєстр власникiв ЦП ПрАТ «ДОБРА ВОДА» вiд ПАТ «НДУ», в якому виявлено наступні змiни: Збiльшилась кiлькiсть цiнних паперiв
у: - юридичної особи Акціонерне товариство "Подєбрадка"(29001, Чехія, Німбурський р-н, м.Подєбради, вул. Німбурська 239/VII, код ЄДРПОУ: 47550562) : було – 6743 штук
простих iменних акцiй, частка у статутному капiталi – 99,118%, стало - 7884 штук простих iменних акцiй, частка у статутному капiталi – 99,2447 %, Особа, зазначена нижче,
пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України, Голова Дирекції Федорович
Богдан Іванович.
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