
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Генеральний директор       Мироненко Людмила 

Олександрівна 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
    М.П.   25.04.2018 
        (дата) 
          
  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79066, м.Львів, м.Львiв, вул.Зелена, 301 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00111159 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (0322) 270-75-94, 270-75-94 
  
6. Електронна поштова адреса   liz@lic.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   26.04.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №80, Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та Фондодвого ринку України 

  26.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.liz.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   27.04.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного 
товариства) 

 
№ з/п Дата повідомлення 

емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером 

Повне найменування юридичної особи - 
власника пакета акцій або зазначення "фізична 

особа" 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 
нерезидента) (для юридичної 

особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
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 24.04.2018 Міжнародна компанія "Віолі Комершел Інк" 058384 49,750500 0,000000 

Зміст інформації: 
Відповідно до переліку акціонерів, складеному на 18.04.2018 року, отриманого Товариством від НДУ 24.04.2018 Товариство дізналось, що у звязку з 
правонаступництвом змінились власники, які володіють 10 і більше відсотків: Міжнародна компанія "Віолі Комершел Інк" (код 058384,   вул.Френсіз Рейчел, ТЦ 
Оліаджі, 1 поверх, оф.13, Мае , Вікторія, Сейшельскі острови   змінено на правонаступника Компанія "Ветгельд Оверсієз Інк" (код 131530, вул.Френсіз Рейчел, Саунд 
енд Віжи Хауз, буд 1 другий поверх, Мае , Вікторія, Сейшельскі острови кількість акцій 691532 , що становить 49,750503 % та  6 915 320 грн 

2 24.04.2018 Компанія "Ветгельд Оверсієз Інк" 131530 0,000000 49,750500 
Зміст інформації: 
Відповідно до переліку акціонерів, складеному на 18.04.2018 року, отриманого Товариством від НДУ 24.04.2018 Товариство дізналось, що у звязку з 
правонаступництвом змінились власники, які володіють 10 і більше відсотків: Міжнародна компанія "Віолі Комершел Інк" (код 058384,   вул.Френсіз Рейчел, ТЦ 
Оліаджі, 1 поверх, оф.13, Мае , Вікторія, Сейшельскі острови   змінено на правонаступника Компанія "Ветгельд Оверсієз Інк" (код 131530, вул.Френсіз Рейчел, Саунд 
енд Віжи Хауз, буд 1 другий поверх, Мае , Вікторія, Сейшельскі острови кількість акцій 691532 , що становить 49,750503 % та  6 915 320 грн 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


