
Додаток 39
до Положення про розкриття iнформачiТ

емiтентами цiнних паперiв
(пункт l розлiлу V)

Формл t оБсяг
iнформачii про струкryру власностi приватного акцiонерного товариства (якщо таким товариством не здiйснювалася

nyOni.r"a пропозпцiя цiнних паперiв), 100 вiдсоткiв акцiй яког0 прямо або 0посередковано належать однiЙ особi, KpiM

товариства, l00 вiдсоткiв акцiй якого прямо або опосередковано наJIежать лержавi

Струкryра власностi приватного акцiонерного товариства (якщо таким товариством не здiйснювалася rryблiчна пропозицiя

цir"их паперiв), l00 вiдсоткiв акцiй якого прямо або опосередковано нilлежать однiй особi, kpiM товариства, l00 вiдсоткiв

акцiй якого lпрямо або опосередковано нttлежать лержавi (далi - Товариство), станом наЗ0.12,2020 РОКУ.
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як сума прямоi та опосередкованоТ участi, вона мае склаДати l00 вiдсоткiв.


