
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 

1. Загальні відомості 
1.1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

„ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „УКРНАФТОГАЗ”; 
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24101605; 
1.4 Місцезнаходження емітента: 02094, м. Київ, вулиця Краківська, будинок 15/17, 

літера А; 
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 296-05-40, 296-05-14; 
1.6 Електронна поштова адреса емітента: y@ung.com.ua 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ung.com.ua 
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій. 
 

2. Текст повідомлення 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

„УКРНАФТОГАЗ” на підставі отриманого 19.06.2013 року від Депозитарію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" зведеного облікового 
реєстру власників цінних паперів станом на 13.06.2013 року, надає інформацію про зміну 
власників акцій ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», яким належить 10 
і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 

1. розмір пакета акцій, що належить СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД, місцезнаходження: 
Белiз - Белiз BELIZE # 1 Mapp Street, став менше 10 відсотків голосуючих 
акцій і складає 0 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента 
зменшився до 0. 

2. розмір пакета акцій, що належить РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, 
місцезнаходження: Британськi Вiргiнськi о-ви 146 Брит.Вiрджiновi о-ви 
Tortola Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, став менше 10 відсотків 
голосуючих акцій і складає 0 штук, та відсоток від статутного капіталу 
емітента зменшився до 0. 

3. розмір пакета акцій, що належить МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, 
місцезнаходження: Bahamas 10429 Bahamas NASSAU WINTERBOTHAM 
PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O. BOX N-10429, став 
менше 10 відсотків голосуючих акцій і складає 0 штук, та відсоток від 
статутного капіталу емітента зменшився до 0. 
 

Дата отримання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів: 19 
червня 2013 року. 

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Найменування посади  
       Голова Правління                                    Ющенко Світлана Олександрівна 
                                                                                                     19.06.2013 року 
                                                                                                             (дата)    


