
 
 Вид інформації: 
Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону 
України "Про акціонерні товариства"  
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК" (місцезнаходження 15600 
Чернігівська область, м. Мена, вул. Кошового,6, код за ЄДРПОУ 00383260)  (надалі- 
Товариство) повідомляє, що 27.11.2018р отримало від АТ « Ґріґео Клайпеда» /AB «Grigeo 
Klaipeda»/ Литва // Lithuania /, який має у власності 785641 штук простих іменних акції, 
що складає  97,924326%  загальної кількості простих іменних акцій Товариства, наступне 
повідомлення:  
 

22.11.2018 р. № SК/2018-91 
Повідомлення про намір 

скористатися правом 
на викуп акцій ПАТ «МЕНА ПАК» 

 
АТ « Ґріґео Клайпеда» /AB «Grigeo Klaipeda»/, яке має у власності домінуючий 
контрольний пакет акцій ПАТ "МЕНА ПАК" (далі по тексту – Товариство), в порядку, 
передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 

управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 р. повідомляє, що має намір 
скористатися своїм правом, передбаченим ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні 
товариства", щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами на його вимогу.  
АТ « Ґріґео Клайпеда» /AB «Grigeo Klaipeda»/ набуло домінуючий контрольний пакет 
акцій Товариства  09.02.2012 р. (97,924326% загальної кількості акцій) і станом на 
22/11/2018 р. має у власності 785641шт.  акції або 97,924326% загальної кількості акцій 
Товариства.  

Структура власності АТ « Ґріґео Клайпеда» /AB «Grigeo Klaipeda»/ яке є 
власником домінуючого клонтрольного  пакету акцій ПАТ "МЕНА ПАК", станом 

на 22.11.2018 р. додається 

 

 

 

Структура власності  
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її 
афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) 

станом на _22.11. 2018 року 
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1 
АТ « Ґріґео Клайпеда»  
/AB «Grigeo Klaipeda»/ 
Литва / Lithuania 

 /, м. Клайпеда вул. 
Нямуно,2/Klaipedos m. 
Sav.Klaipedos m.Nemuno 
g.2/  LT 91199, внесений 
до реєстру Державного 
підприємства «Регістру 
Центрас» / Valstibes 
Imone Registru Centras/ 
вул. Вінцо Кудіркос 18-3, 
03105 Вільнюс/ Vinco 
Kudirkos g. 18-3. 03105 
Vilnius/   

 

ЮО 1 97,924326 0 97,924326 Pangonis 
Gintautas 
(Пангоніс 
Гінтаутас) 

Громадян-
ство Литви 

Литва,  

м. Вільнюс, 
вул. 
Турнішкю, 
буд.10 А-2 

0 

 

Генеральний директор АТ «Ґріґео Клайпеда»                             Бержонскіс Відас 

 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

 

Генеральний директор ПАТ «МЕНА ПАК»                                        Артемов С.Г.» 

 


