Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Протокол контролю даних 2019-07-29 XMP:0003-9609
Одержано
2019-07-29 14:06:04
Дата та час:
Вхідний номер: XML:0003-9615
Вхідний пакет
Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)
00039649.zip (розмір 4512 байт)
Файл:
Вміст пакета (перелік файлів)
1.
2.
3.
4.

Report.xml (розмір 1648 байт , контрольна сума ec94cf23)
signature1.p7s (розмір 2538 байт , контрольна сума cb886fc8)
signature2.p7s (розмір 2424 байт , контрольна сума 37535250)
packet.txt (розмір 487 байт , контрольна сума 45243a98)

Опис пакета
Agent-Entity:
21676262
Agent-Packet-Number:
39649
Agent-Packet-Date:
2019-07-29
Agent-Report-Number:
53745
Agent-Report-Date:
2019-07-29
Agent-Report-Time:
2019-07-29 02:04:45
Source-Entity: 00445937
Source-Number: 5
Source-Date:
2019-07-29
Source-Item:
Report.xml; type=body; size=1648; crc32=ec94cf23
Source-Item:
signature1.p7s; type=esignature; size=2538; crc32=cb886fc8
Source-Item:
signature2.p7s; type=eseal; size=2424; crc32=37535250

Заголовок даних
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
D_EDRPOU="00445937"
D_NAME="ПрАТ &quot;ВБД Україна&quot;"
REGDATE="2019-07-29T00:00:00"
REGNUM="5"
STD="2019-07-26T00:00:00"
FID="2019-07-26T00:00:00"
NREG="TRUE"
TTYPE="010"/>

Стан обробки
OK Дані прийнято
Реєстраційні реквізити
Дата та час прийняття:
Реєстраційний номер:

2019-07-29 14:06:06
123470/010

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

5
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння

Нiмченко Орися Миколаївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПрАТ "ВБД Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132, Київська обл., Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00445937
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 490-52-60 немає
6. Адреса електронної пошти
немає
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://wimm-billdann.com.ua/

29.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій
Прізвище, ім'я, по
Дата отримання
батькові фізичної
інформації від
особи або
Центрального
№ з/п
найменування
депозитарію
юридичної особи
цінних паперів або
власника
акціонера
(власників) акцій
1

1

Ідентифікаційний код юридичної особи
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
Розмір частки
акціонера до зміни акціонера після
(у відсотках до
зміни (у відсотках
статутного
до статутного
капіталу)
капіталу)

2

3

4

5

6

29.07.2019

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Вiмм-Бiлль-Данн
Продукти Пiтанiя»

1157746006142

97.6639

98.5896

Зміст інформації:
Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi або акцiонером 26.07.2019 р. Частка
акцiонера ТОВ "ВБД ПП" , реєстрацiйний номер 1157746006142, мiсцезнаходження : Дмитрiвське шосе, буд. 108, м. Москва, 127591,
Росiйська Федерацiя, у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 97,6639% до 98,5896%, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих
акцiй змiнилася з 98,4326% до 98,5896%.
Підписувач: 009101. Німченко О. М. - Голова Правління - "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"".
Дата підпису: 29.07.2019 12:23:45

