Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Карпик Ярослав Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

01.09.2014
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6
4. Код за ЄДРПОУ
22607719
5. Міжміський код та телефон, факс
0352 24 30 14 0352 24 40 07
6. Електронна поштова адреса
karpik@orion.te.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.09.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

163 "Бюлетень.Цiннi папери України"

02.09.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsionera
m
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

01.09.2014
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

№
з/
п

Дата
зміни

1

2

1

25.06.201
4

Код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
Дата
або
Повне
повідомленн
ідентифікаційний
найменуванн
я емітента
код з
я юридичної
особою, що
торговельного,
особи здійснює
судового або
власника
облік права
банківського
пакета акцій
власності на
реєстру країни,
або
акції в
де офіційно
зазначення
депозитарній
зареєстрований
"фізична
системі або
іноземний суб'єкт
особа"
акціонером
господарської
діяльності - для
юридичних осіб нерезидентів

Розмір
Розмір
частки
частки
акціонера
акціонера
після
до зміни (у
зміни (у
відсотках
відсотках
до
до
статутного
статутного
капіталу)
капіталу)

3

4

5

6

7

01.09.2014

Регiональне
вiддiлення
Фонду
державного
майна України
по
Тернопiльськi
й областi

14037372

0

96.1862

Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" (далi Товариство)
повiдомляє, що 01.09.2014 року був отриманий лист з Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Тернопiльськiй областi за вхiдним номером 187, яким
iнформовано Товариство, що на виконання Наказу ФДМУ вiд 07.04.2014 року №915 "Про
передачу до Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй
областi (вул. Танцорова,11, м. Тернопiль, 46008) повноважень з управлiння корпоративними
правами держави у господарських товариствах" та згiдно обмеженої виписки АТ
"Укрексiмбанк" про стан рахунку в цiнних паперах вiд 25.06.2014 року РВ ФДМУ по
Тернопiльськiй областi зареєстровано керуючим рахунком в цiнних паперах ПАТ
"Тернопiльський радiозавод "Орiон". Пiсля змiни пакета акцiй кiлькiсть цiнних паперiв
становить 99602720 штук акцiй iменних простих, бездокументарної форми iснування, частка
у статутному капiталi Товариства становить 96,1862 вiдсоткiв, до проведеної змiни - розмiр
частки у статутному капiталi Товариства складав 0 вiдсоткiв.

