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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" , ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 00445937 повідомляє, що 30.05.2019 року від акціонера – Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" було отримане Уточнення до 
повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства», зміст якого наведений нижче. 

 

 

 

Вих. № 2 

від 30 травня 2019 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"  

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н 
 м. Вишневе, вул. Промислова, 7 

 
 

 
Уточнення до Повідомлення про намір скористатися правами, 

передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія", 
направляє уточнення до свого Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими 
статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 24.05.2019р. вих.№1 (надалі – 
Повідомлення): 

Другий абзац Повідомлення правильно читати так: 

Кількість акцій Товариства, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю 
"Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" та його афілійованим особам станом на 04.06.2017 року - 
2 635 931 177 штук, що становило 98,52702% від загальної кількості простих іменних акцій 
Товариства. Кількість акцій Товариства, що на сьогодні належать Товариству з обмеженою 
відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" та його афілійованим особам – 
2 650 574 728 штук, що становить 99,07437% від загальної кількості простих іменних акцій 
Товариства. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний 
пакет акцій Товариства додається. 



 
Уповноважена особа 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія"                                        Бачинська Олена Іларіонівна 
 
Адреса власного веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-
ДАНН УКРАЇНА", на якому розміщене Повідомлення: http://wimm-bill-dann.com.ua . 
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