
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Завод "Часівоярські 

автобуси" 
2. Код за ЄДРПОУ: 01350251 

3. Місцезнаходження: 84551 місто Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)483797, (0627)483766 

5. Електронна поштова адреса: office@ruta-bus.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:  

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

ПАТ "Завод "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" (далі - Товариство) повідомляє, що 18.03.2015р. 

вiд Центрального Депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" емiтентом було 

отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 13.03.2015р., у 

зв'язку з чим стало вiдомо, що розмір частки акціонера, який є фізичною особою, змінився: 

- розмiр частки акцiонера до змiни - 44,347% 
- розмiр частки акцiонера пiсля змiни - 0%. 

 

ПАТ "Завод "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" (далі - Товариство) повідомляє, що 18.03.2015р. 
від Центрального Депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" емітентом було 

отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 13.03.2015р., у 
зв'язку з чим стало відомо, що розмір частки акціонера, який є фізичною особою, змінився: 

- розмір частки акціонера до зміни - 9,915% 

- розмір частки акціонера після зміни - 32,0882%. 
 

 

ПАТ "Завод "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" (далі - Товариство) повідомляє, що 18.03.2015р. 

від Центрального Депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" емітентом було 

отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 13.03.2015р., у 
зв'язку з чим стало відомо, що розмір частки акціонера, який є фізичною особою, змінився: 

- розмір частки акціонера до зміни - 9,915% 

- розмір частки акціонера після зміни - 32,0882%. 

 

 

III. Підпис  

 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Директор        Полосухін В.І. 

19.03.2015 


