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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 

 
     Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» 

місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, буд. 232 

  

 

Я, Вовк Олена Орестівна, повідомляю, що разом із афілійованими особами, станом на дату 

набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 

2017 року № 1983-VIII були та станом на 26 грудня 2017 року є власниками 352 802 штук простих 

іменних акцій ПрАТ «Компанія Ензим» (далі – Товариство), що складає 95,64 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Товариства і відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі 

– Закон) є домінуючим контрольним пакетом акцій.  

У зв'язку з вищезазначеним, повідомляю про намір скористатись правом, передбаченим ст. 

65² Закону та 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 березня 2017 року № 1983-VIII, щодо обов’язкового продажу 

простих акцій акціонерами та направляю відповідне повідомлення (додається). 

 

(особистий підпис) О.О.Вовк 

 

27 грудня 2017 року 
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 

 
     Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» 

місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, буд. 232 

Акціонера 

Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим», 

громадянки України Вовк Олени Орестівни,  

яка спільно з афілійованими особами 

володіють 352 802 штуки простих іменних акцій, 

що складає 95,638 % від загальної кількості простих іменних акцій 

Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим», 

місце реєстрації: м.Львів, вул. Воробкевича, 25 

  

 

Повідомлення 

про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України  

«Про акціонерні товариства» 

 
Відповідно до частини 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 № 1983-VIII) акціонер Приватного акціонерного товариства «Компанія 

Ензим», громадянка України Вовк Олена Орестівна, яка спільно з афілійованими особами володіють 352 

802 штуками простих іменних акцій, що складає 95,64 % від загальної кількості простих іменних акцій 

Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» (далі – Товариство), повідомляє про намір 

скористатись правами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 

обов`язкового продажу простих акцій акціонерами на їх вимогу. 

 

1. Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого 

контрольного пакету акцій Товариства: 

 

ТзОВ «Заркава ЛТД» (ZARKAVA LTD), Кіпр – 304 764 шт. 

Вовк Олена Орестівна, Генеральний директор ПрАТ «Компанія Ензим» – 21 079 шт. 

Вовк Ростислав Орестович, Голова Наглядової ради ПрАТ «Компанія Ензим» – 14 543 шт. 

 

2. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення 

афілійованим особам належали акції Товариства) станом на 27 грудня 2017 р.:  
 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи  

 

Тип 

особи 

 

Тип участі у 

набутті 

домінуючого 

контрольного 

пакету акцій 

Участь особи в товаристві, % 

 

Кінцевий 

бенефіціарний 

власник 

(контролер) 

особи (для 

юридичних 

осіб) 

Кількість 

акцій 

товариства, 

що належали 

третім особам 

до набуття 

особою 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

товариства 

    пряма опосередкована сукупна   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ZARKAVA LTD 

(ЗАРКАВА ЛТД), 

Караїскакі 6, СІТІ 

ЮО 3 82,615826  82,615826 Вовк Олена 

Орестівна, 

м. Львів 
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ХАУС, Лімасол, 3032, 

Кіпр (Karaiskaki 6, 

CITY HOUSE, 

Limassol, 3032, Cyprus),  

HE 232340 

Вовк 

Ростислав 

Орестович, 

м. Львів 

 
2. Вовк Олена Орестівна,  

м. Львів 

ФО 1 7,7494 41,3079 

(через 

ZARKAVA 

LTD 

(ЗАРКАВА 

ЛТД )) 

49,0573   

3. Вовк Ростислав 

Орестович,  

м. Львів 

ФО 3 5,2728 41,3079 

(через 

ZARKAVA 

LTD 

(ЗАРКАВА 

ЛТД )) 

46,5807   

 

3. Найвища ціна акції, за якою особа та її афілійовані особи придбавали акції Товариства протягом 12 

місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття, 

склала 300 (триста гривень 00 коп.) грн. 

 4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства – 12 квітня 2016 року.  

 

Акціонер, громадянка України 

(особистий підпис) О.О. Вовк 

27 грудня  2017 р. 

 


