
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19016506

02192  м. Київ Дарницький бульвар, 8-А
Приватне акцiонерне товариство

Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович

26.02.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса 126@comreg.com.ua

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

д\н

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

  .  .

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://atlant.informs.net.ua/ 26.02.2019

Дата(адреса сторінки)

26.02.2019

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 19016506 Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"
Складено на 25.02.2019



1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання
інформації від
Центрального

депозитарію цінних
паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи
власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи -
резидента або код/номер з торговельного,

банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи -
нерезидента)

Розмір частки акціонера до
зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках до

статутного капіталу)

Зміст інформації:
  1 25.02.2019 Каган Вадим Владиславович  46.375  50.000

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 25.02.2019р. ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Каган Вадим Владиславович.Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме набуття. Розмір
частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - розмір частки до набуття 46,3753%, після
набуття 50%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення),
які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення
було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відомості відсутні.Номер, дата та найменування офіційного друкованого видання де опублікована особлива інформація відсутні, оскільки згідно п.4 Статті 39 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" такий спосіб оприлюдення не передбачений.

Код за ЄДРПОУ 19016506 Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"
Складено на   .  .


