
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.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Генеральний директор Барладін О.В.

(дата)

12.06.2015М.П.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 02660 Київ Попудренка, 54,оф. 203

4. Код за ЄДРПОУ 23727615

5. Міжміський код та 
телефон, факс

(044) 296-71-71 568-53-32

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

iat@antex.kiev.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

11.06.2015

2. Повідомлення 
опубліковано у*

105 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

12.06.2015

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://iat.kiev.ua/index.php?page_id=1
96&lang_id=3

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

12.06.2015

(дата)

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

09.06.2015 23727615© SMA



№
з/п

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата 

обліку (за 
наявності)

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"

Розмір 
частки 

акціонера до 
зміни

(у відсотках 
до 

статутного 

Розмір 
частки 

акціонера 
після зміни

(у відсотках 
до 

статутного 

1 52 3 4 6 7
1 09.06.2015 09.06.2015 фізична особа

У зв'язку із отриманням інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, Емітент повідомляє про зміну 
розміру пакета акцій акціонера "фізичної особи": - до придбання - 74 простих акції або 74% статутного капіталу; - після придбання - 80 простих акцій або 80% 
статутного капіталу. Внаслідок придбання акцій кінцевий беніфіціар Емітента, а також вірішальний вплив на діяльність емітента не змінився.

Зміст інформації:

74 80

09.06.2015 23727615© SMA
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