
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

№

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1/89

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформра'і|Ч^^^р^§к^ відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів, затвердженого рішенням Н аціон,^ьр0іНш?^йП \  цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України Ж  2180/24712 (із змінами)

Голова правління 

(посада)

"У  компанія
Ц “

ідентифікаційний .у: - 
19015984 Ш

іГтдг

Арапов Олег Володимирович 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іі напери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04112, м. Київ обл., м. Київ, вул. Дегтярівська. 50

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

19015984

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 4832720 (044) 4832651



6. Адреса електронної пошти

8аї@за1;ег.кіеу.иа

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 "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА

НК/00001/АРА

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

Повідомлення розмігцено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 'тулу.заіег.кіеу.на

(адреса сторінки)

19.04.2019

(дата)



Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на
придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

- Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту: 19.04.2019 
р., Загальні збори акціонерів (протокол № З чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» від 19.04.2019 р.;
- Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):-;
- Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни: зміни стосуються власників іменних простих акцій;
- Опис змін у статуті емітента, що пов’язані зі зміною прав акціонерів: в новій редакції Статуту Товариства зазначений порядок повідомлення 
акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій Товариством. Особливої уваги вимагає питання відчуження акцій. Акціонери 
приватного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції тільки за згодою товариства відповідно до статті 7 Закону України 
«Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р.


