
Приватне акціонерне товариство "Галактон", ідентифікаційний код юридичної особи 00445771, 
повідомляє, що 20 грудня2018 рокуним було отримане від приватного акціонерного товариства 
"Кременчуцький міськмолокозавод", ідентифікаційний код юридичної особи 00446782, повідомлення 
про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні 
товариства", зміст якого наведений нижче. 

 
Кому: Приватному акціонерному товариству 

"Галактон" 
ідентифікаційний код юридичної особи 00445771, 
04655, м. Київ, Оболонський район, просп. 
Степана Бандери, 28А (літера Г) 
 

Від: Приватного акціонерного товариства 
"Кременчуцький міськомолокозавод" 
ідентифікаційний код юридичної особи 00446782 
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, 
Автозаводський район, вул. Лікаря О. 
Богаєвського, буд. 14/69 
 

 
Вих. №601 
від 20 грудня 2018 р.      
 
 
Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про 

акціонерні товариства" 
 
Цим повідомляємо, щоприватне акціонерне товариство "Кременчуцький міськмолокозавод"(далі – 
ПрАТ"ДанонКремез") станом на 4 червня 2017 р. було та станом на дату цього повідомлення є (з 
урахуванням акцій, що належать афілійованим особам ПрАТ "ДанонКремез") власником 22 498 028 
простих акцій приватного акціонерного товариства"Галактон"(далі – "Товариство"), що складає 
97,281213%від загальної кількості простих акцій Товариства та відповідно до Закону України № 
514VIвід 17 вересня 2008 р."Про акціонерні товариства"(з подальшими змінами та доповненнями) (далі – 
"Закон про АТ") є домінуючим контрольним пакетом акцій. 

У зв'язку з цим і відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону Українивід 23 березня 
2017 р. № 1983-VIII"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 
корпоративного управління в акціонерних товариствах"(з подальшими змінами та доповненнями) ПрАТ 
"ДанонКремез" має намір скористатися правами, передбаченими ст. 65² Закону про АТ, щодо 
обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи,яка є власником домінуючого 
контрольного пакету акцій, і придбатиакції решти акціонерів Товариства, які сукупно володіють 
628 768простих акцій, що складає2,718787%від загальної кількості простих акцій Товариства. 

 

ДОДАЄТЬСЯ: 

 Структура власності ПрАТ "ДанонКремез" 



 
 
Генеральний директорПрАТ 
"Кременчуцький міськмолокозавод" 
 

 
_____________ / Жигалов Борис 
Миколайович /  

 

Додаток 1 до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими 
статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства" від20 грудня 2018 р. 

Структура власності 
приватного акціонерного товариства "Кременчуцький міськмолокозавод" та його афілійованих осіб станом на 

20 грудня 2018 року 

Участь особи в товаристві, % №
 

з/
п 

Прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Тип 
особи 

Тип участі 
у набутті 

домінуючо
го 

контрольн
ого пакета 

акцій 

пряма опосередкована сукупна 

Кінцевий 
бенефіціарни

й власник 
(контролер) 
особи (для 
юридичних 

осіб) 

Кількість акцій 
товариства, що 

належали третім 
особам до 

набуття особою 
домінуючого 
контрольного 
пакета акцій 
товариства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Акционерное 

общество "Данон 
Россия" (Joint-
StockCompany 

"DanonRussia") / 
Акціонерне 

товариство "Данон 
Росія"; 

ул. Вятская, 27, 
корп. 13-14, г. 

Москва, 127015, 
РоссийскаяФедерац
ия(VyatskayaStreet, 

building 13-14, 
Moscow, 

127015,RussianFeder
ation) / вул. Вятська, 

27, корп. 13-14, 
Москва, Російська 
Федерація, 127015; 

основний 
державний 

реєстраційний 
номер 

1057749126820 

ЮО 3 94,623539% 2,456181% 

Опосередковане 
володіння 

здійснюється 
через ПрАТ 
"Галактон" і  

ПрАТ 
"Кременчуцький 
міськмолокозаво

д" 

97,07972% відсутній не 
застосовується 

2 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Кременчуцький 

ЮО 1 2,657674% 0% 2,657674% відсутній не 
застосовується 



міськмолокозавод"; 
39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, 

Автозаводський 
район, вул. Лікаря 
О. Богаєвського, 
буд. 14/69, код за 

ЄДРПОУ 00446782 
 
Генеральний директорПрАТ 
"Кременчуцький міськмолокозавод"  
 

 
_____________ / Жигалов Борис 
Миколайович /  

 
Адреса веб-сайту приватного акціонерного товариства "Галактон", на якому розміщено повідомлення: 
galakton.emitents.net.ua. 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством: 

 
Тимчасово виконуючий обов’язки 
генерального директора ПрАТ "Галактон" 

 
_____________ / Лисак Григорій 
Степанович / 

 


