
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Директор       Нестор Андрiй Євгенович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
21.11.2018 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський селекцiйно-племiнний центр" 
2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

80514, Львiвська обл, Буський р-н, с.Купче, - 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00701912 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(067) 600-21-29 немає 

6. Електронна поштова адреса 

lspc@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.11.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №225 Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 23.11.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.lspc.bfg.lviv.ua в мережі Інтернет 23.11.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 
депозитарію 

цінних паперів або 
акціонера 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи або 
найменування 

юридичної особи 
власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
юридичної особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента 

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 

1 21.11.2018 Висоцький Микола 
Григорович - 85.58209 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський селекцiйно-племiнний центр" (iдентифiкацiйний код: 00701912 ) (Далi- Товариство ) отримало 
21 листопада 2018 року повiдомлення вiд акцiонера-фiзичної особи Висоцького Миколи Григоровича (далi акцiонер) про те, що розмiр пакета 
акцiй, який перебував у його власностi став меншим порогового значення, а саме: до змiни становив 85.58209% вiд статутного капiталу 
товариства, пiсля змiни становить 0% (вiдповiдно до договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв: №БВ1-19/11-18/1 вiд 19.11.2018 року; №БВ1-
19/11-18/2 вiд 19.11.2018 року та №БВ1-19/11-18/3 вiд 19.11.2018 року). 
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