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3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5202927, (044)5375883
5. Електронна поштова адреса HYPERLINK
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corp@oranta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації www.oranta.ua

7. Вид особливої інформації
Рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

N  з/п Дата прийняття
рішення

1 2
1 19.02.2016

Зміст інформації:

- Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 19 лютого 2016 року прийнято
рішення про зменшення статутного капіталу НАСК «ОРАНТА». 
Причини, які обумовили прийняття такого рішення - приведення розміру статутного капіталу
НАСК «ОРАНТА» у відповідність до вимог законодавства.
Розмір статутного капіталу НАСК «ОРАНТА» на 19.02.2016 р. (на дату прийняття рішення про
його зменшення) становить 775 125 тис. грн.
Розмір статутного капіталу НАСК «ОРАНТА» після зменшення - 159 000 тис. грн.
Сума, на яку зменшується статутний капітал: 616 125 тис. грн., що становить 79,49 % від
попереднього розміру статутного капіталу НАСК «ОРАНТА».
Спосіб зменшення статутного капіталу НАСК «ОРАНТА»: у порядку встановленому
законодавством шляхом зменшення номінальної вартості простої іменної акції з 5,85 грн. до 1,20
грн. 
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо



кожного з членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА», виконавчого органу, яким належать акції
НАСК «ОРАНТА», та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом
на 19.02.2016 р. (на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу):
Голова Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»  Копейчиков Максим Володимирович не володіє
акціями НАСК «ОРАНТА», частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках) - 0%.
Член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Марченко Роман Володимирович не володіє акціями
НАСК «ОРАНТА», частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках) - 0%.
Член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Апсенбетов Бейбіт Турсинбекович не володіє акціями
НАСК «ОРАНТА», частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках) - 0%.
Член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD
HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр) володіє акціями НАСК «ОРАНТА» у кількості
18204124 голосуючих акцій, частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках) –
13,739%.
Член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG
HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр) володіє акціями НАСК «ОРАНТА» у кількості
9516944 голосуючих акцій, частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках)  –
7,1826%.
Член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) (Республіка Кіпр) володіє акціями                    НАСК
«ОРАНТА» у кількості 6300 голосуючих акцій, частка у загальній  кількості голосуючих акцій
(у відсотках) – 0,0048%.
Голова Правління НАСК «ОРАНТА»  Грищенко Валерій Михайлович володіє акціями НАСК
«ОРАНТА» у кількості 1380 голосуючих акцій, частка у загальній  кількості голосуючих акцій
(у відсотках) – 0,0010%.
Член Правління НАСК «ОРАНТА» Галієв Рустем Узакбаєвич не володіє акціями             НАСК
«ОРАНТА», частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках) - 0%.
АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан), що є акціонером НАСК «ОРАНТА», який володіє
акціями НАСК «ОРАНТА» у кількості 46603315 голосуючих акцій, частка у загальній  кількості
голосуючих акцій (у відсотках) – 35,1723%.
БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), що є
акціонером НАСК «ОРАНТА», який володіє акціями НАСК «ОРАНТА» у кількості 18204124
голосуючих акцій, частка у загальній  кількості голосуючих акцій (у відсотках) –  13,7390%.
Geswood Holdings Limited (Республіка Кіпр), що є акціонером НАСК «ОРАНТА», який володіє
акціями НАСК «ОРАНТА» у кількості 14951606 голосуючих акцій, частка у загальній  кількості
голосуючих акцій (у відсотках) – 11,2842%.



III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади   
Голова Правління (підпис) (ініціали та

прізвище керівника)
М.П. 22.02.2016

(дата)


