
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» 

 (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село 
Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1)  

повідомляє, що 26.03.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича 
наступне повідомлення:  

 

Генеральному директору  
ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» 

Манжелей Ю.Р. 
Акціонера ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» 

Бикова Геннадія Миколайовича 
(згідно вимог законодавства, зазначення адреси місця  

проживання акціонера не передбачено до розміщення в загальному доступі) 
Контактний телефон:  

(персональні дані акціонера, не передбачені до розміщення в загальному доступі) 
 

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652  
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов’язкового продажу простих 

іменних акцій акціонерами 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

          «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» 
 

Я, Биков Геннадiй Миколайович, станом на дату набрання чинності Законом України від 23 
березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі - Закон) та на 
теперішній час є прямим власником домінуючого контрольного пакета акцій ПАТ "СУМСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" (далі - Товариство) та маю намір скористатися правами, 
передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та на 
умовах, визначних пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 
23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" щодо обов’язкового 
продажу простих іменних акцій акціонерами Товариства.  

Відповідно до вимог законодавства повідомляю наступну інформацію: 
1. Кількість акцій ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", що належали Бикову Г.М. 

станом на дату набрання чинності Законом: 40 018 085 простих іменних акцій Товариства, 
що складає 95,7177% статутного капіталу Товариства.  
Станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) Биков Г.М. не мав афілійованих осіб 
та укладених договорів про спільні дії з іншими особами. 

2.  
Структура власності особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРIВ" станом на 26.03.2019 (дату надання цього повідомлення): 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
фізичної особи 

або повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Тип 
осо-
би 

Тип участі у 
набутті 

домінуючого 
контрольного 
пакета акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 
бенефіціарни

й власник 
(контролер) 
особи (для 
юридичних 

осіб) 

Кількість 
акцій 

товариства, 
що 

належали 
третім 

особам до 
набуття 
особою 

домінуючого 
контрольног

о пакета 
акцій 

товариства 

пряма Опосе-
редко-
вана 

Сукупна 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Биков 

Геннадій 
Миколайович, 

населений 
пункт місця 
проживання: 
місто Харків 

ФО «1» * 95,7177% 0 95,7177% - -** 

 
*«1» у колонці 4 означає, що особу, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства. 
** Колонка 9 заповнюється, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми 
особами, які не є її афілійованими особами. Биков Г.М. не набував домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, 
діючи спільно з третіми особами, які не є його афілійованими особами. 

 
3. Інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття 

домінуючого контрольного пакета акцій товариства.: Биков Г.М. не набував домінуючий 
контрольний пакет акцій Товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є його 
афілійованими особами, у зв’язку з цим інформація про договір, на підставі якого Биков Г.М. і 
треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій 
Товариства, відсутня і такий договір не додається. 
 
Щодо затвердженої в порядку та строки, передбачені чинним законодавством, ціни 

обов’язкового продажу акцій, прошу повідомити її мені шляхом телефонного мобільного зв’язку за 
вказаним контактним телефоном та шляхом надсилання звіту суб’єкта оціночної діяльності в 
сканованому вигляді за електронною поштовою адресою: персональні дані, не передбачені до 
розміщення в загальному доступі. 

26 березня 2019 року        / Г.М. Биков 

 

 


