
 
ПОВІДОМЛЕННЯ  

         про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- ІНВЕСТ";  

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21674760;    

1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ 

"ПРАВДА", будинок 32-В; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0567895288; 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@ostinvest.dp.ua;    

1.7. Веб-сайт емітента: www.ostinvest.dp.ua;  
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає; 

1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.  

2. Текст повідомлення 
Повідомляємо, що 14.02.2012р. від депозитарію ПрАТ «ВДЦП» був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів 

Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у 

зв'язку з чим:  

2.1. Пакет  власника  акцій становить 10   і   більше   відсотків   загальної   кількості голосуючих акцій: немає; 

2.2. Пакет  власника  акцій став меншим  10  відсотків  загальної  кількості   голосуючих акцій: 

2.2.1. «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (MELCHETT INVEST LIMITED), Співдружність Багамських о. (Код 115727В), місцезнаходження: 
Співдружність Багамських о. СБО Haccay Winterbotham Place, Marlborough Queen Streets P.O. Box № 10429 

2.2.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 19,2739  %. 

2.2.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 0,0000 %. 

2.3. Пакет  власника  акцій зріс або зменшився,  але  становить  не  менше  10  відсотків загальної кількості голосуючих акцій: 

немає. 

2.4. Інформація «Дата зміни» в таблиці «Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій», яка 

розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН   не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарію, 

отриманого на запит емітента. 

2. 5. Підстава зміни пакету власника акцій - відчуження вищевказаною особою акцій емітента. 

3. Підпис 
3.1. Особа,   зазначена   нижче,   підтверджує  достовірність інформації, що міститься в повідомленні 

3.2. Найменування посади – Генеральний директор __________________ Бурлака В.В. 

     (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 
      

     М.П.       __________________________  

                                                      (дата)  
 

 

Генеральний директор        В.В. Бурлака  


