
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Протокол контролю даних 2019-08-07 XMP:0004-1910 

Одержано 

Дата та час: 2019-08-07 12:37:04 
Вхідний номер: XML:0004-1916 

Вхідний пакет 

Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)
Файл: 00041950.zip (розмір 4546 байт) 

Вміст пакета (перелік файлів) 

1. Report.xml (розмір 2150 байт , контрольна сума 706d2bb3) 
2. signature1.p7s (розмір 2538 байт , контрольна сума 81e43446) 
3. signature2.p7s (розмір 2424 байт , контрольна сума e4147f32) 
4. packet.txt (розмір 487 байт , контрольна сума a3d3bbd0) 

Опис пакета 
Agent-Entity:           21676262 
Agent-Packet-Number:    41950 
Agent-Packet-Date:      2019-08-07 
Agent-Report-Number:    56544 
Agent-Report-Date:      2019-08-07 
Agent-Report-Time:      2019-08-07 12:36:37 
Source-Entity:  00445937 
Source-Number:  7 
Source-Date:    2019-08-07 
Source-Item:    Report.xml; type=body; size=2150; crc32=706d2bb3 
Source-Item:    signature1.p7s; type=esignature; size=2538; crc32=81e43446 
Source-Item:    signature2.p7s; type=eseal; size=2424; crc32=e4147f32 

Заголовок даних 
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" 
  D_EDRPOU="00445937" 
  D_NAME="ПрАТ &quot;ВБД Україна&quot;" 
  REGDATE="2019-08-07T00:00:00" 
  REGNUM="7" 
  STD="2019-08-07T00:00:00" 
  FID="2019-08-07T00:00:00" 
  NREG="TRUE" 
  TTYPE="010"/> 

Стан обробки 

OK Дані прийнято 

Реєстраційні реквізити 

Дата та час прийняття: 2019-08-07 12:37:06 
Реєстраційний номер: 123803/010 

  

Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

 
 07.08.2019  



 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 7  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 
 Голова правлiння       Пугаєва Людмила Анатолiївна 
 (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПрАТ "ВБД Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

08132, Київська обл., Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00445937 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 490-52-60 немає 

6. Адреса електронної пошти 

немає 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 
21676262 
УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 

http://wimm-bill-
dann.com.ua/ 

  07.08.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

07.08.2019 обрано 
Голова 

Правлiння 
Пугаєва Людмила 

Анатолiївна 
немає 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Голови правлiння Пугаєвої Людмили Анатолiївни прийнято на 
засiданнi Наглядової радизгiдно з Протоколом б/нвiд 07 серпня 2019 року.  
Паспортнiвiдомостi: вiдсутнi. 
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. 
Попередня посада: Начальник виробництва ТОВ. 
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Начальник виробництва ТОВ. 
Термiн призначення: згiдно Статуту товариства термiном на 3 (три) роки. 

07.08.2019 
припинено 

повноваження 
В.о. 

ГоловиПравлiння 
Єгоренко Володимир 

Олександрович 
немає 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження в.о. Голови ПравлiнняЄгоренко Володимира 
Олександровича прийнято на засiданнi Наглядової радизгiдно з Протоколом б/н вiд 07 серпня 2019 року. 
Паспортнiвiдомостi: вiдсутнi. 
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. 
Попрацював на посадi: з 03.08.2019 р. 

 
Підписувач: 009100. "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"" -    - "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"". Дата підпису: 07.08.2019 12:24:50 
 


