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



І.В.Щуров
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

22.12.2014
(дата)






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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акціонерне товариство "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	02660 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, к. 42
4. Код за ЄДРПОУ
	32377038
5. Міжміський код та телефон, факс
	(044)224-68-88, 228-68-91
6. Електронна поштова адреса
	ngd-docflow@dtek.com

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Повідомлення
 


 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п
Дата зміни
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"
Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів
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
7
1
17.12.2014
19.12.2014
DTEK OIL&GAS B.V.
34284942
0
36,6475
Зміст інформації:
19.12.2014р. ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" отримало від ПАТ "НДУ" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 17.12.2014р. (вих.№ 72446зв від 18.12.2014р.), на підставі якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера  DTEK OIL&GAS B.V. (ідентифікаційний код з торговельного реєстру 34284942, місцезнаходження: Нідерланди, бульвар Шипхоль, буд.231,оф.111&BH BiTiCi Аеропорт Шипхоль, Тауер Б, 5-й поверх) до зміни пакета акцій становив 0% статутного капіталу; розмір частки акціонера  DTEK OIL&GAS B.V. після зміни пакета акцій становить 36.6475% статутного капіталу; розмір пакета акцій акціонера DTEK OIL&GAS B.V., у тому числі з урахуванням розміру збільшення - 36.6475% статутного капіталу. 
2
17.12.2014
19.12.2014
АЛФРЕДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Alfredo Trading Limited)
HE 172497
20
0
Зміст інформації:
19.12.2014р. ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" отримало від ПАТ "НДУ" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 17.12.2014р. (вих.№ 72446зв від 18.12.2014р.), на підставі якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера  АЛФРЕДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Alfredo Trading Limited) (ідентифікаційний код з торговельного реєстру HE 172497, місцезнаходження:Themistokli Dervi,3,JULIA HOUSE,Nicosia,Cyprus,1066) до зміни пакета акцій становив 20% статутного капіталу; розмір частки   АЛФРЕДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Alfredo Trading Limited) після зміни пакета акцій становить 0% статутного капіталу.
3
17.12.2014
19.12.2014
ВІНБУРГ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Winburg Investments Limited)
HE 177712
16,6475
0
Зміст інформації:
19.12.2014р. ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" отримало від ПАТ "НДУ" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 17.12.2014р. (вих.№ 72446зв від 18.12.2014р.), на підставі якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера  ВІНБУРГ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Winburg Investments Limited) (ідентифікаційний код з торговельного реєстру HE 177712, місцезнаходження:Themistokli Dervi,3,JULIA HOUSE, 1066, Nicosia,Cyprus) до зміни пакета акцій становив 16.6475% статутного капіталу; розмір частки   ВІНБУРГ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Winburg Investments Limited) після зміни пакета акцій становить 0% статутного капіталу.


