
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

I. Загальні відомості 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА       
КІНОСТУДІЯ» 
Код за ЄДРПОУ: 33932816 
Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33 
Міжміський код, телефон та факс: (0482) 33-95-25, 33-95-11 
Електронна поштова адреса: office@odessafilm.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття           
інформації: http://www.odessafilm.com.ua/ 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше             
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)  

II. Текст повідомлення 

На підставі складеного реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО         
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (надалі – ПрАТ «ОДЕСЬКА        
КІНОСТУДІЯ»), який емітент отримав 18 квітня 2018 р. від ПАТ «Національний депозитарій            
України», відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій             
акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), а саме: 
 
1. На особовому рахунку власника – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ          

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» (місцезнаходження: 65044, Одеська обл.,       
м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним            
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:          
33216314) відбулося зменшення іменних цінних паперів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ". 

До зміни: 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 31085882 (що становить          

49,999998% від статутного капіталу). 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 31085882 (що          

становить 49,999998% від статутного капіталу). 
Після зміни: 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 15542941 (що становить          

24,999999% від статутного капіталу). 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 15542941 (що          

становить 24,999999% від статутного капіталу). 
2. Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА        

КОВОРКІНГ» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс           
21, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних           
осіб - підприємців та громадських формувань: 42001771) стала власником іменних цінних           
паперів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ". 

До зміни: 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 0 (що становить 0% від            

статутного капіталу). 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 0 (що становить 0%            

від статутного капіталу). 
Після зміни: 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 15542941 (що становить          

24,999999% від статутного капіталу). 



➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 15542941 (що          
становить 24,999999% від статутного капіталу). 

3. На особовому рахунку власника – юридичної особи Держави Україна, в особі суб’єкта            
управління об’єктами державної власності – Міністерства культури України        
(місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 19, ідентифікаційний код згідно з             
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських           
формувань: 37535703) змін, щодо іменних цінних паперів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ"          
– не відбулося. 

До зміни: 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 31085884 (що становить          

50,000001% від статутного капіталу). 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 31085884 (що          

становить 50,000001% від статутного капіталу). 
Після зміни: 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 31085884 (що становить          

50,000001% від статутного капіталу). 
➢ Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 31085884 (що          

становить 50,000001% від статутного капіталу). 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та           
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

Голова правління                                                                                       Осіпов Андрій Олексійович 
18.04.2018р. 

 


