
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПАТ «ІЦКК»  
                                  
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗМАЇЛЬСЬКИЙ 
ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ" 
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278818; Місце знаходження: Одеська область, 68603, 
Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300; 
Міжміський код та телефон, факс: 0484170587, 0484170592; 
Електронна поштова адреса: fin@ckk.com.ua. 
                                                    Текст повідомлення 
 
№ 
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) 

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

1 2 3 4 5 6 
1 

31.10.2018 

ВАЛТІНО 
КОНТІНЕНТАЛ 
С.А. (VALTINO 
CONTINENTAL 
S.A. 

349828 20,889996 14,390011 

2 
31.10.2018 

ГАРЕЛІО 
ТРЕЙДІНГ ЛТД. 
(GARELIO 
TRADING LTD. 

553305 20,057377 23,997427 

3 

31.10.2018 

МІШЕЛЬ 
ПАРТІСІПЕЙШІН 
КОРП.(MICHELE 
PARTICIPATION 
CORP. 

349822 20,473687 18,003663 

4 
31.10.2018 

МІЛФОРТ 
ТРЕЙДІНГ ЛТД. 
(MELFORT 
TRADING LTD. 

41,018 20,473687 18,003663 

5 

31.10.2018 

ФЛІНК 
ІНВЕСТМЕНТС 
С.А. (FLINK 
INVESTMENTS 
S.A. 

29,080 0,0 7,499982 

 
Згідно акту прийому-передачі переліку акціонерів від 31.10.2018р., наданого реєстратором 
ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» та вiдповiдно до iнформацiйної довiдки Нацiонального 
депозитарiя України, станом на 23.10.2018р., отриманої ПАТ «ІЦКК» 31.10.2018р., стало 
відомо: 
 
1. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 349828 ВАЛТІНО КОНТІНЕНТАЛ С.А. 
(VALTINO CONTINENTAL S.A.) (Віргінські о-ви (Брит.)), що складав 3 478 109 штук 
простих iменних акцiй або 20,889996 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК», 
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зменшився та складає 2 395 885 штук простих iменних акцiй або 14,390011 вiдсоткiв до 
статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»; 
2. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 553305 ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД. 
(GARELIO TRADING LTD.) (Віргінські о-ви (Брит.)), що складав 3 339 481штук простих 
iменних акцiй або 20,057377 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК», збільшився та 
складає 3 995 485 штук простих iменних акцiй або 23,997427 вiдсоткiв до статутного 
капiталу ПАТ «ІЦКК»; 
3. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 349822 МІШЕЛЬ ПАРТІСІПЕЙШІН 
КОРП.(MICHELE PARTICIPATION CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)), що складав 
3 408 795 штук простих iменних акцiй або 20,473687 вiдсоткiв до статутного капiталу 
ПАТ «ІЦКК», зменшився та складає 2 997 545 штук простих iменних акцiй або 18,003663 
вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»; 
4. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- . 41,018 МІЛФОРТ ТРЕЙДІНГ ЛТД. 
(MELFORT TRADING LTD.) (Беліз) Країна :Беліз), що складав 3 408 795 штук 
 простих iменних акцiй або 20,473687 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК», 
зменшився та складає 2 997 545 штук простих iменних акцiй або 18,003663 вiдсоткiв до 
статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»; 
5. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 29,080 ФЛІНК ІНВЕСТМЕНТС С.А. (FLINK 
INVESTMENTS S.A.) (Беліз) Країна :Беліз), що складав 0 штук 
 простих iменних акцiй або 0,0 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК», збільшився 
та складає 1 248 720 штук простих iменних акцiй або 7,499982 вiдсоткiв до статутного 
капiталу ПАТ «ІЦКК». 
Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями вiдсутнi; інформація 
від власника(ів) акцій відповідно до статті 64.1  Закону України «Про акціонерні 
товариства» не надходила. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi): невiдомо. 
 
Голова Правління ПАТ «ІЦКК»                                                      Протащук С.С. 
 
 
 
 
 


