
ВІДОМОСТІ

про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета
акцій / 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 акцій / 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 акцій

N
з/п

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права

власності на акції в
депозитарній системі,

або акціонером
(власником)

Повне найменування
юридичної особи - власника

(власників) або прізвище,
імя, по батькові (за наявності)
- фізичної особи - власника

(власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (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

(власника) до
зміни (у

відсотках до
статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера
(власника)

після зміни (у
відсотках до

статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6

1 04.02.2019 Петров Борис Федорович д/н 0 3.9766

Зміст інформації:

04.02.2019р. ПрАТ «Укрграфіт» (далі – Товариство) отримало від акціонера Петрова Бориса Федоровича повідомлення про набуття права власності на домінуючий
контрольний пакет акцій Товариства відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до вищезазначеного повідомлення 01.02.2019р.
укладено Договір про спільну діяльність, до якого 04.02.2019р. ними укладено Договір №1 про внесення змін до Договору про спільну діяльність між акціонерами
Товариства: громадянином України Петровим Борисом Федоровичем, Пайовим товариством Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest], Компанією “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС
КОМПАНІ ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED], Пайовим товариством Реетвекс [Osaühing Reetvex], Пайовим товариством Талієнталь [OÜ Talienthal].
Внаслідок укладання вищевказаних Договорів його сторони стали власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства у розмірі 67 061 315 (шістдесят сім
мільйонів шістдесят одна тисяча триста п’ятнадцять) акцій, що становить 96,0234 % від загальної кількості простих акцій Товариства. Суб’єктом реалізації прав за ст. 65²
Закону України «Про акціонерні товариства» визначено Петрова Бориса Федоровича (уповноважена особа). Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно,
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 3,35 грн. (три
гривні, 35 коп.). Дата набуття такого пакета – 01.02.2019р. Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб): Петров Борис Федорович Розмір частки (у
відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і
після набуття права власності на такий пакет акцій: до набуття права власності на такий пакет акцій особі прямо належить 21 (двадцять одна) акція, що становить
0,0000% та опосередковано - 39,6636% , після набуття права власності на такий пакет – прямо 3,9766% та опосередковано 39,6636% Прізвище, ім'я, по батькові /
найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 65 1 Закону України "Про
акціонерні товариства": Петров Борис Федорович.

2 04.02.2019 Пайове товариство Генезес
Інвест [OÜ Geneses Invest]

10627562 24.006 24.006

Зміст інформації:

04.02.2019р. ПрАТ «Укрграфіт» (далі – Товариство) отримало від акціонера Петрова Бориса Федоровича повідомлення про набуття права власності на домінуючий
контрольний пакет акцій Товариства відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до вищезазначеного повідомлення 01.02.2019р.
укладено Договір про спільну діяльність, до якого 04.02.2019р. ними укладено Договір №1 про внесення змін до Договору про спільну діяльність між акціонерами
Товариства: громадянином України Петровим Борисом Федоровичем, Пайовим товариством Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest], Компанією “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС
КОМПАНІ ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED], Пайовим товариством Реетвекс [Osaühing Reetvex], Пайовим товариством Талієнталь [OÜ Talienthal].
Внаслідок укладання вищевказаних Договорів його сторони стали власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства у розмірі 67 061 315 (шістдесят сім
мільйонів шістдесят одна тисяча триста п’ятнадцять) акцій, що становить 96,0234 % від загальної кількості простих акцій Товариства. Суб’єктом реалізації прав за ст. 65²
Закону України «Про акціонерні товариства» визначено Петрова Бориса Федоровича (уповноважена особа). Найвища ціна акцій, за якою особи, що діють спільно,
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 3,35 грн. (три
гривні, 35 коп.). Дата набуття такого пакета – 01.02.2019р. Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб): Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ
Geneses Invest] Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): реєстраційний код 10627562 Розмір частки
(у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до
набуття права власності на такий пакет акцій особі прямо належить 16 765 396 (шістнадцять мільйонів сімсот шістдесят п’ять тисяч триста дев’яносто шість) акцій, що
становить 24,0060%, після набуття права власності на такий пакет – 24,0060% Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють
спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 65 1 Закону України "Про акціонерні товариства": Петров Борис Федорович.

3 04.02.2019 Компанія “ІНТЕРГРАФІТ
ХОЛДІНГС КОМПАНІ
ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE
HOLDINGS COMPANY
LIMITED]

37376 23.9841 23.9841

Зміст інформації:

. 04.02.2019р. ПрАТ «Укрграфіт» (далі – Товариство) отримало від акціонера Петрова Бориса Федоровича повідомлення про набуття права власності на домінуючий
контрольний пакет акцій Товариства відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до вищезазначеного повідомлення 01.02.2019р.
укладено Договір про спільну діяльність, до якого 04.02.2019р. ними укладено Договір №1 про внесення змін до Договору про спільну діяльність між акціонерами
Товариства: громадянином України Петровим Борисом Федоровичем, Пайовим товариством Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest], Компанією “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС
КОМПАНІ ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED], Пайовим товариством Реетвекс [Osaühing Reetvex], Пайовим товариством Талієнталь [OÜ Talienthal].
Внаслідок укладання вищевказаних Договорів його сторони стали власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства у розмірі 67 061 315 (шістдесят сім
мільйонів шістдесят одна тисяча триста п’ятнадцять) акцій, що становить 96,0234 % від загальної кількості простих акцій Товариства. Суб’єктом реалізації прав за ст. 65²
Закону України «Про акціонерні товариства» визначено Петрова Бориса Федоровича (уповноважена особа). Найвища ціна акцій, за якою особи, що діють спільно,
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 3,35 грн. (три
гривні, 35 коп.). Дата набуття такого пакета – 01.02.2019р. Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб): Компанія “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ
ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED] Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи -
нерезидента): реєстраційний код 37376 Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній
кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття права власності на такий пакет акцій: до набуття права власності на такий пакет акцій особі прямо
належить 16 750 148 (шістнадцять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч сто сорок вісім) акцій, що становить 23,9841%, після набуття права власності на такий пакет –
23,9841% Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями
65 - 65 1 Закону України "Про акціонерні товариства": Петров Борис Федорович.

4 04.02.2019 Пайове товариство Реетвекс
[Osaühing Reetvex]

10568842 23.9999 23.9999

Зміст інформації:

04.02.2019р. ПрАТ «Укрграфіт» (далі – Товариство) отримало від акціонера Петрова Бориса Федоровича повідомлення про набуття права власності на домінуючий
контрольний пакет акцій Товариства відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до вищезазначеного повідомлення 01.02.2019р.
укладено Договір про спільну діяльність, до якого 04.02.2019р. ними укладено Договір №1 про внесення змін до Договору про спільну діяльність між акціонерами
Товариства: громадянином України Петровим Борисом Федоровичем, Пайовим товариством Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest], Компанією “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС
КОМПАНІ ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED], Пайовим товариством Реетвекс [Osaühing Reetvex], Пайовим товариством Талієнталь [OÜ Talienthal].
Внаслідок укладання вищевказаних Договорів його сторони стали власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства у розмірі 67 061 315 (шістдесят сім



мільйонів шістдесят одна тисяча триста п’ятнадцять) акцій, що становить 96,0234 % від загальної кількості простих акцій Товариства. Суб’єктом реалізації прав за ст. 65²
Закону України «Про акціонерні товариства» визначено Петрова Бориса Федоровича (уповноважена особа). Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно,
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 3,35 грн. (три
гривні, 35 коп.). Дата набуття такого пакета – 01.02.2019р. Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб): Пайове товариство Реетвекс [Osaühing
Reetvex] Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): реєстраційний код 10568842 Розмір частки
(у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і
після набуття права власності на такий пакет акцій: до набуття права власності на такий пакет акцій особі прямо належить 16 761 194 (шістнадцять мільйонів сімсот
шістдесят одна тисяча сто дев’яносто чотири) акції, що становить 23,9999%, після набуття права власності на такий пакет – 23,9999% Прізвище, ім'я, по батькові /
найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 65 1 Закону України "Про
акціонерні товариства": Петров Борис Федорович.
5 04.02.2019 Пайове товариство

Талієнталь[OÜ Talienthal]
10623541 24.0334 24.0334

Зміст інформації:

04.02.2019р. ПрАТ «Укрграфіт» (далі – Товариство) отримало від акціонера Петрова Бориса Федоровича повідомлення про набуття права власності на домінуючий
контрольний пакет акцій Товариства відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до вищезазначеного повідомлення 01.02.2019р.
укладено Договір про спільну діяльність, до якого 04.02.2019р. ними укладено Договір №1 про внесення змін до Договору про спільну діяльність між акціонерами
Товариства: громадянином України Петровим Борисом Федоровичем, Пайовим товариством Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest], Компанією “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС
КОМПАНІ ЛІМІТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED], Пайовим товариством Реетвекс [Osaühing Reetvex], Пайовим товариством Талієнталь [OÜ Talienthal].
Внаслідок укладання вищевказаних Договорів його сторони стали власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства у розмірі 67 061 315 (шістдесят сім
мільйонів шістдесят одна тисяча триста п’ятнадцять) акцій, що становить 96,0234 % від загальної кількості простих акцій Товариства. Суб’єктом реалізації прав за ст. 65²
Закону України «Про акціонерні товариства» визначено Петрова Бориса Федоровича (уповноважена особа). Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно,
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 3,35 грн. (три
гривні, 35 коп.). Дата набуття такого пакета – 01.02.2019р. Прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб): Пайове товариство Талієнталь[OÜ Talienthal]
Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): реєстраційний код 10568842 Розмір частки (у відсотках),
яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття
права власності на такий пакет акцій: до набуття права власності на такий пакет акцій особі прямо належить 16 784 556 (шістнадцять мільйонів сімсот вісімдесят чотири
тисячі п’ятсот п’ятдесят шість) акцій, що становить 24,0334%, після набуття права власності на такий пакет – 24,0334% Прізвище, ім'я, по батькові / найменування
юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 65 1 Закону України "Про акціонерні товариства":
Петров Борис Федорович.
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