
  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ», код  за ЄДРПОУ 00205618  (надалі – Емітент) повідомляє, що 
01 листопада 2021 року отримало від Тичини Оксани Георгіївни Повідомлення про набуття права 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій, 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 

 
 

№3 від 01.11.2021 р. 

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

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» 
 

 Відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» (надалі – Товариство) уклали Договір про спільні дії (надалі – Договір), 
за наслідками підписання якого набули  одночасно контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій 
Товариства. Цим Договором визначена особа, уповноважена на вчинення правочинів щодо набуття акцій 
Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно та на яку покладено дії, щодо виконання вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Уповноважена особа). 

Уповноважена особа, Тичина Оксана Георгіївна, яка діє на підставі Договору про спільні дії від 01 
листопада 2021 року, повідомляє про придбання домінуючого контрольного пакета акцій АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - 
ІНЖИНІРИНГ» у кількості  6 799 869 (шість мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот шістдесят 
дев’ять) штук, що становить 95,2248 відсотка від загальної кількості акцій Товариства, а з урахуванням 
акцій, що належать афілійованій особі, у кількості 6 802 964 (шість мільйонів вісімсот дві тисячі дев’ятсот 
шістдесят чотири) штуки, що становить 95,2682 відсотків від загальної кількості акцій Товариства.  

Відповідно до вимог ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» Уповноважена особа 
повідомляє наступну інформацію: 
1. Кількість акцій Товариства, які належали особам, що діють спільно, та їх афілійованим особам до набуття 

домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 
 Компанія «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (REPENIO HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 

264113) - 6 773 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становило 94,8521 відсоток від 
статутного капіталу Товариства; 

 Лук’яненко Володимир Матвійович (реєстраційний номер облікової карти платника податків 
1380503930) – 3 095 штук простих іменних акцій Товариства, що становило 0,0433 відсотка від 
статутного капіталу Товариства; 

 Тичина Оксана Георгіївна (реєстраційний номер облікової карти платника податків 2910918160) - 26 623 
штуки простих іменних акцій Товариства, що становило 0,3728 відсотків від статутного капіталу 
Товариства. 
Таким чином, особам, що діють спільно, з урахуванням афілійованої особи разом належало 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. 
2. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

акціонерного товариства:  - Додаток №1 до цього Повідомлення.  
3. Інформація про ціну: 

1) Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з 
ним (Тичина Оксана Георгіївна, Компанія «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (REPENIO HOLDING 
LIMITED), Лук’яненко Володимир Матвійович) придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, 



що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття: 4,00 грн. 
(чотири гривні нуль копійок) за одну штуку. 
2) Найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним 
(Тичина Оксана Георгіївна, Компанія «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (REPENIO HOLDING LIMITED), 
Лук’яненко Володимир Матвійович), опосередковано набули право власності на акції цього товариства 
протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій 
товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано 
належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 
відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи: - зазначені обставини відсутні. 

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 01 листопада 2021 року. 
5. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Уповноваженої особи та 

реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому НКЦПФР: 
 

Повне найменування депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» 

Місцезнаходження депозитарної установи 04070, м. Київ, вул. Щекавицька,30/39, оф.27 
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи 37956893 

Реквізити рахунку у цінних паперах 
депозитарний код рахунку в цінних паперах 404160-
UA10627628 депозитарний код рахунку депозитарної 
установи у депозитарії ПАТ «НДУ» 10002400410404160 

Власник рахунку у цінних паперах Тичина Оксана Георгіївна 
 

Додаток 1  
до Повідомлення про придбання домінуючого контрольного пакета акцій  АТ «СМНВО -ІНЖИНІРИНГ» 

 
Структура власності 

особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства,  та її афілійованих осіб (якщо станом на дату 
повідомлення афілійованим особам належали акції товариства)  станом на  01 листопада 2021 року 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Тип 
особи 

Тип участі 
у набутті 
домінуюч

ого 
контрольн
ого пакета 

акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 
бенефіціарний 

власник 
(контролер) особи 
(для юридичних 

осіб) 

Кількість акцій 
товариства, що 

належали третім 
особам до набуття 
особою домінуючо 

го контрольно 
го пакета акцій 

товариства 
Пряма Опосередкова

на 
Сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Лук’яненко 

Володимир 
Матвійович,  

м. Суми 

ФО 4 0,0433 94,8521 через 
REPENIO 
HOLDING 
LIMITED 

94,8954  3 095 шт. 

2 REPENIO HOLDING 
LIMITED (РЕПЕНІО 
ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 
місцезнаходження: 
Нафпліу 15, 3025, 
Лімассол, Кіпр  
(Nafpliou 15, 2nd  floor, 
P.C. 3025, Limassol, 
Cyprus), 
реєстраційний номер 
НЕ 264113 

ЮО 2 94,8521 ----- 94,8521 Лук’яненко 
Володимир 
Матвійович, м. 
Суми 

6 773 246 шт. 

3 Тичина Оксана 
Георгіївна, м. Київ 

ФО 2* 0,3728 ---- 0,3728  26 623 шт. 

» 

 

Генеральний директор    Лук’яненко В.М. 

 


