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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ДОМІНУЮЧИЙ КОНТРОЛЬНИЙ  

ПАКЕТ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 
 

У відповідності до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»  Компанія «AC-TERRA 
INTERNATIONAL LTD» («АС-ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД», адреса: Британські Віргінські острови, кімн.6, 3-й 
поверх, Квомар Трейдінг Білдінг, п/і 875, Род-Таун, Тортола, реєстраційний номер 1467628) повідомляє про 
набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛУНАПАК»: 

1) кількість акцій товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій товариства: 1558 шт. (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят вісім шт.); 

2) структура власності особи та її афілійованих осіб: 

Структура власності 
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її 

афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на  
19 листопада 2018 року 
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ЮО 1 99,871795 0 99,871795 
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ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «ЛУНАПАК» 
 
вул. Собінова,1, 
м. Дніпро, 
49083 



INTERNATIONA
L LTD), адреса 

реєстрації:  
Британські 
Віргінські 

острови, кімн.6, 
3-й поверх, 

Квомар Трейдінг 
Білдінг, п/і 875, 
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Тортола (room 6, 

3rd 
on the floor, 

Kvamar Trading 
Building, PO Box 
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Tortola, British 
Virgin Islands), 
реєстраційний 
номер 1467628 
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Єрмолаєв Вадим 
Володимирович 
(IERMOLAIEV 

VADYM), 
громадянин 

Кіпру, адреса: 
4046, Кіпр, 

Лімасол, 
Гермасойа, 

Тріптолему 15, 
вілла 1, паспорт 

серії К 00329419, 
виданий 

10.04.2017 року, 
реєстраційний 

номер облікової 
картки платника 

податків 
2497006234 

 

ФО 3 0 99,871795 99,871795 - - 

Повідомляємо, що Компанія «AC-TERRA INTERNATIONAL LTD» («АС-ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД») 
на дату набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій опосередковано вже володіла акціями 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУНАПАК» у розмірі 99,871795% через афілійовану 
фізичну особу Єрмолаєва Вадима Володимировича. 

3) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють 
спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття:  

протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з 
датою набуття Компанія «AC-TERRA INTERNATIONAL LTD» («АС-ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД») 
придбала акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУНАПАК» за ціною 47 181,50 грн. 
(сорок сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 50 коп.)  за одну акцію; 

4) дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 16.11.2018 року. 

 
З повагою, 

Директор                                                                                                                     Вадим Єрмолаєв     


