
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» 

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

повідомляє, що 26.04.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича 
наступне повідомлення:  

 
Генеральному директору  

ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» 
Манжелей Ю.Р. 

42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна 1  
 

Національній комісії з цінних паперів та фондовому ринку 
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, к. 30  

 
Акціонера ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» 

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

Контактний телефон:  
персональні дані акціонера, не передбачені до розміщення в загальному доступі 

 
Повідомлення власника домінуючого контрольного пакету акцій  ПАТ 

«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» про придбання акцій Товариства після 
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».  
 

Я, Биков Геннадiй Миколайович, який проживає за адресою: персональні дані акціонера, 
не передбачені до розміщення в загальному доступі; реєстраційний номер облікової картки 
платника податків персональні дані акціонера, не передбачені до розміщення в загальному 
доступі; паспорт серії персональні дані акціонера, не передбачені до розміщення в загальному 
доступі, 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) був прямим власником 
домінуючого контрольного пакета акцій ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" (далі - 
Товариство) і 25.04.2019 мною було набуто право власності на акції Товариства, внаслідок 
чого розмір домінуючого контрольного пакету акцій змінився.  

На виконання вимог частини 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
повідомляю наступну інформацію: 

1. Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій товариства:  
Станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) та до набуття права власності на акції 
25.04.2019, кількість акцій ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", що належали Бикову 
Г.М. складає 40 018 085 простих іменних акцій Товариства, що складає 95,7177% статутного 
капіталу Товариства.  
Станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) та в період, що передував даті набуття 
права власності на акції 25.04.2019, Биков Г.М. не мав афілійованих осіб та укладених 
договорів про спільні дії з іншими особами. 

2. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення 
афілійованим особам належали акції товариства): 

Структура власності особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРIВ" станом на 26.04.2019 (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» * 99,6080% 0 99,6080% - -** 

 
*«1» у колонці 4 означає, що особа 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, а 
також права на акції 25.04.2019 діючи спільно з третіми особами, які не є його афілійованими особами.  

Станом на дату цього повідомлення (26.04.2019) Биков Г.М. не мав афілійованих осіб та 
укладених договорів про спільні дії з іншими особами. 

 

3. Ціна, передбачена пунктами 1 та 2 частини п’ятої статті 652 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: 
3.1. Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, 

що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що 
передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою 
набуття: станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) Биков Г.М. вже був 
прямим власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства. Придбання акцій, 
права за якими Биков Г.М. набув 25.04.2019, здійснювалось за ціною 0,025 грн. за 1 акцію. 
Протягом 12 місяців, що передують даті набуття прав на акції (25.04.2019) акції 
Товариства Биковим Г.М. не придбавалися. 

3.2. найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що 
діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього 
товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою 
домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за 
умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій 
юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не 
менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи: набуття право 
власності зазначеним шляхом не відбувалось. 

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства:  
Станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) Биков Г.М. вже був прямим 
власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства.  
25.04.2019 Биковим Г.М. було набуто право власності на акції Товариства внаслідок чого 
збільшився розмір домінуючого контрольного пакету акцій; 

5. Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Бикова Г.М. та 
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку: 

1) повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»;  
2) місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андрiївська 2/12;  



3) код за ЄДРПОУ: 09807750; 
4) реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи: 300657-UA10033015 

26 квітня 2019 року    ________________ / Г.М. Биков / 
 
 
 
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення: 

http://olivija.ua/investoram/ 
 


