Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.05.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

19/05/20-2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор

Любченко Дмитро Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Київпассервiс"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071, м. Київ обл., м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 15-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33348385
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 425-90-70 (044) 462-53-52
6. Адреса електронної пошти
yur@kyivpasservis.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://kyivpasservis.com.ua/art/aktsioneram/inshainformatsiya/80-

19.05.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75
і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства
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Зміст інформації:

Ознака типу
відомостей про
набуття прямо
або
опосередковано
Повне найменування
особою
юридичної особи - власника
(особами, що
(власників) або прізвище, імя,
діють спільно)
по батькові (за наявності) з урахуванням
фізичної особи -власника
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(власників) пакета акцій
акцій, які
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Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
Розмір частки
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(для юридичної особи –
акціонера
акціонера
резидента), код/номер з
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торговельного,
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банківського чи судового
до статутного
до статутного
реєстру, реєстраційного
капіталу)
капіталу)
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи –
нерезидента)

3

4

5

6

7

95

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БАСТIОНГРУП»

40021766

0

99.9906
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПАССЕРВIС» (iдентифiкацiйний код 33348385), отримало 18.05.2020 року (вх.№395) вiд
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БАСТIОН-ГРУП» (iдентифiкацiйний код 40021766), повiдомлення (вих. №10-05/20
вiд 07.05.2020 р.) про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВIС»,
згiдно зi ст.652 Закону України «Про акцiонернi товариства»
Повiдомлення з додатком розмiщено на власному веб-сайтi акцiонерного товариства за посиланням
http://kyivpasservis.com.ua/art/aktsioneram/insha-informatsiya/80Повiдомлення має наступний змiст:
ПОВIДОМЛЕННЯ
про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй
згiдно зi ст.652 Закону України «Про акцiонернi товариства»
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БАСТIОН-ГРУП» (iдентифiкацiйний код 40021766) (далi також – Товариство) повiдомляє про
набуття Товариством права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПАССЕРВIС»
(iдентифiкацiйний код 33348385) (далi – АТ «КИЇВПАССЕРВIС») у кiлькостi 195 944 640 штук простих iменних акцiй у бездокументарнiй
формi iснування, що складає 99,9906 % статутного капiталу АТ «КИЇВПАССЕРВIС».
Керуючись ст. 652 Закону України «Про акцiонернi товариства» як власник домiнуючого контрольного пакета акцiй iнформуємо про таке:
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1.кiлькiсть акцiй АТ «КИЇВПАССЕРВIС», що належали Товариству та його афiлiйованим особам до набуття домiнуючого контрольного пакета
акцiй АТ «КИЇВПАССЕРВIС» 0 (нуль)
2.структура власностi Товариства та його афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї АТ
«КИЇВПАССЕРВIС») Додаток 1 до цього повiдомлення
3.найвища цiна акцiї, за якою Товариство, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, придбавали акцiї АТ
«КИЇВПАССЕРВIС» протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набуття 1,18
грн. (пiсля округлення до другого знаку пiсля коми) без ПДВ
(230 897 987,00 грн за 195 944 640 штук акцiй)
4.найвища цiна, за якою Товариство, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, опосередковано набули право власностi
на акцiї АТ «КИЇВПАССЕРВIС» протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття такою особою домiнуючого контрольного пакета акцiй АТ
«КИЇВПАССЕРВIС» включно з датою набуття, за умови що вартiсть акцiй АТ «КИЇВПАССЕРВIС», якi прямо або опосередковано належать
такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi, становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої
юридичної особи Товариство опосередковано не набувало право власностi на акцiї АТ «КИЇВПАССЕРВIС»
5.дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй АТ «КИЇВПАССЕРВIС» 07.05.2020р.
6.депозитарна установа, в якiй вiдкрито рахунок у цiнних паперах Товариства та реквiзити рахунку у цiнних паперах Товариства в обсязi,
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встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова компанiя
«Фаворит» код за ЄДРПОУ – 23730178 мiсцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Код рахунку у цiнних паперах Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бастiон-Груп» № 403303-UA40003405
Директор ТОВ «БАСТIОН-ГРУП» В.В. Iвчун
Додатки:
Додаток 1. Структура власностi Товариства, що набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй АТ «КИЇВПАССЕРВIС», та
його афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї Товариства) станом на 07.05.2020 року.
Додаток 1
до Повiдомлення за вих.№ 10-05/20 вiд 07.05.2020 року
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТI ТОВАРИСТВА,
що набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй АТ «КИЇВПАССЕРВIС», та його афiлiйованих осiб (якщо станом на дату
повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї Товариства) станом на 07.05.2020 року
1. Прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Бастiон-Груп» код за ЄДРПОУ: 40021766, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 18/7, кiмната 512
2. Тип особи: ЮО
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3.Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй:1
4.Участь особи в товариствi, %: пряма-99,9906; опосередкована- 0; сукупна-99,9906
5. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб): Громадянин України Iвчун Володимир Васильович, мiсце
проживання: 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Карпа Валовня, 14/2, кв. 14
6.Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства: Директор ТОВ «БАСТIОН-ГРУП» В.В. Iвчун

