
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство "Біо мед скло" 

2. Код за ЄДРПОУ:                   04763746 

3. Місцезнаходження:                10025,  м.Житомир,  вул. Промислова, буд. 26 

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-498-65-02, 044-498-65-01 

5. Електронна поштова адреса:       nkulikovskaya@yioula.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  

яка додатково використовується  

емітентом для розкриття інформації: http://biomedsklo.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації          Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 

                                      і більше відсотків голосуючих акцій 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

10 квітня 2014 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІО МЕД СКЛО"  отримало 

реєстр власників іменних цінних паперів станом на 04 квітня 2014 року від Публічного 

акціонерного товариства "Національного депозитарію України" від 07 квітня, вих.№ 49066зв, 

згідно якого пакет власників акцій, яким належить  10 і більше відсотків голосуючих акцій 

змінився: 

Інформація про пакет власника акцій - UGLASS HOLDINGS LIMITED (мiсцезнаходження: 

Cyprus. Nicosia. 30 Karpenisiou Str., реєстраційний код НЕ 162534 ): 

- пакет зменшився  на 144 647 154 шт. ( сто сорок чотири мільйони шістсот сорок сім 

тисяч сто п"ятьдесят чотири  штуки простих іменних акцій, що становить  15,000 % від 

статутного капіталу Товариства. Змінений  розмір пакету -  816 109 478 шт. ( вісімсот 

шістнадцять мільйонів сто дев"ять тисяч чотириста сімдесят вісім штук) простих іменних 

акцiй, на загальну суму 81 610 947,80 грн., що становить - 84,631% від статутного 

капіталу емітента. 

 

10 квітня 2014 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІО МЕД СКЛО"  отримало 

реєстр власників іменних цінних паперів станом на 04 квітня 2014 року від Публічного 

акціонерного товариства "Національного депозитарію України" від 07 квітня, вих.№ 49066зв, 

згідно якого пакет власників акцій, яким належить  10 і більше відсотків голосуючих акцій 

змінився: 

Інформація про пакет власника акцій – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІС КАНЦ", (мiсцезнаходження: 01601, Київська обл. м.Київ, 

вул.Шовковична, буд. 42-44, код ЄДРПОУ 36295682): 

- до зміни: пакет акцій становив 0% (0 штук простих іменних акцій), після зміни:  пакет 

акцій становить 15,000 % від статутного капіталу, що складає 144 647 154 шт. ( сто сорок 

чотири мільйони шістсот сорок сім тисяч сто п"ятьдесят чотири  штуки) простих 

іменних акцiй на загальну суму 14 464 715,40 грн. 

 

 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова правління  Жарков Людвиг Анатолійович. 

11.04.2014 


