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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ГОЛОВНИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13504966 

1.4. Місцезнаходження емітента: 87535 м.Маріуполь пл.Машинобудівельників, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0629) 51-77-13 (0629) 53-89-31 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@gskti.com.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.gskti.pat.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

        Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

 

2. Текст повідомлення  
       

Згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ІНСТИТУТ»  (ПАТ «ГСКТІ»), складеного станом на  21.10.2011 р., та 

наданим особою, яка здійснює облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі 

України 24.10.2011 р., у складі власників акцій ПАТ «ГСКТІ», яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій, відбулися наступні зміни: 

 пакет акцій юридичної особи WESSANEN TRADING LIMITED (ВЕССАНЕН ТРЕЙДІНГ 

ЛІМІТЕД), (реєстраційний номер в країні реєстрації НЕ235819, адреса: Кіпр, Лімассол Гр. 

Ксенополу, 17 P.C.3106), яка володіла 694 971 шт. простих іменних акцій емітента, що 

складало 42,0685% голосуючих акцій Товариства, збільшився на 12 001 000 шт. простих 

іменних акцій. З урахуванням змін пакет акцій, що належить WESSANEN TRADING 

LIMITED (ВЕССАНЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), становить 12 695 971 шт., що складає 

92,9972% голосуючих акцій Товариства; 

 пакет акцій юридичної особи ВІДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АЗОВМАШ» (код ЄДРПОУ 30832888; адреса: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь пл. 

Машинобудівельників, 1), яка володіла 834 182 шт. простих іменних акцій емітента, що 

складало 50,4953% голосуючих акцій Товариства, не змінився і становить 834 182 шт. 

простих іменних акцій.  У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу емітента за рахунок 

додаткових внесків розмір пакету акцій, що належить ВІДКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «АЗОВМАШ», зменшився у відсотковому відношенні від загальної 

кількості акцій ПАТ «ГСКТІ» і становить 6,1103%  голосуючих акцій Товариства. 

 

3. Підпис  

 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 

 

Генеральний директор ПАТ "ГСКТІ" 

Ю.Д. Сердюк  
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