
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ», код  за ЄДРПОУ 00205618  (надалі – Емітент) повідомляє, що 
01 листопада 2021 року отримало інформацію від Тичини Оксани Георгіївни, наступного змісту: 
 
 

«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп.30 

 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ  
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» 

40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13 
Код за ЄДРПОУ - 00205618 

 
 

№2 від 01.11.2021 р. 
 

Інформація про набуття права власності на контрольний пакет акцій 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» 
 

Відповідно до ч. 2 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» Особи, що діють спільно, – 
акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» (надалі – Товариство), а саме: 

 Компанія «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (REPENIO HOLDING LIMITED), юридична особа, що 
зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 264113, 
зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Кіпр, м. Лімассол, 3025, Нафпліу, 15, якій 
належить 6 773 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 94,8521 відсоток від 
статутного капіталу Товариства, а з урахуванням акцій, що належать її афілійованій особі вона 
володіє 6 776 341 штукою простих іменних акцій, що становить  94,8954% від статутного капіталу 
Товариства, 

 громадянка України Тичина Оксана Георгіївна, реєстраційний номер облікової карти платника 
податків 2910918160, якій належить 26 623 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 
0,3728 відсотків  від статутного капіталу Товариства, 

надають інформацію, що 01 листопада 2021 року за наслідками підписання Договору про спільні дії, 
стали одночасно власником контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства. 

Дата набуття контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства -   
01 листопада 2020 року. 

Загальна кількість акцій, якими володіють Особи, що діють спільно, (з урахуванням акцій, що 
належать афілійованій особі) на дату підписання Договору про спільні дії становить 6 802 964 (шість 
мільйонів вісімсот дві тисячі дев’ятсот шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 
95,2682  відсотка  від загальної кількості акцій Товариства. 

Найвища ціна, за якою Особи, що діють спільно, придбавали акції Товариства протягом останніх 12 
місяців, що передують дню набуття зазначеного вище пакету акцій включно з днем набуття -  4,00 грн. 
(чотири гривні нуль копійок) за одну штуку». 

 
 

Генеральний директор    Лук’яненко В.М. 
 


