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ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "МУКАЧЕВО ("М-СТУДІО")" ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЮСЕР"

  (повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

ФОРМА № 4

Відомості про зміни у структурі власності у 2017 звітному році 

3

Тип правочину та документ, 

на підставі якого відбулась зміна

5

Особа, щодо якої 

відбулась зміна
Опис зміни

№ 

з/п

Дата 

зміни

2 4

Придбання часткок в статутному капіталі (Договір купівлі-продажу частки в статутному  капіталі 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДЮСЕР" № 1.1. від 10.07.2017 року, Договір купівлі-продажу частки в статутному  капіталі 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДЮСЕР" № 1.2. від 10.07.2017 року, Договір купівлі-продажу частки в статутному  капіталі 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДЮСЕР" № 1.3. від 10.07.2017 року).

Юридична особа стала власником 

істотної участі в СІД внаслідок 

придбання частки в статутному 

капіталі (100 %) СІД

10.07.2017

SOREL 

COMMODITIES 

S.R.O. (СОРЕЛ 

КОМОДІТІС 

С.Р.О.)

Продаж частки в статутному капіталі (Договір купівлі-продажу частки в статутному  капіталі 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДЮСЕР" № 1.2. від 10.07.2017 року).

Петьовка Марина 

Іллівна
10.07.2017

Особа перестала бути власником 

істотної участі в СІД внаслідок 

продажу частки (65,53 %) в 

статутному капіталі СІД

Продаж частки в статутному капіталі (Договір купівлі-продажу частки в статутному  капіталі 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОДЮСЕР" № 1.1. від 10.07.2017 року).

Токар Мирослава 

Іванівна
10.07.2017

Особа перестала бути власником 

істотної участі в СІД внаслідок 

продажу частки (33,14 %) в 

статутному капіталі СІД
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 Шубець В.О.

(прізвище, ініціали)

(телефон виконавця)

Яцківський Вадим 

Ігорович

(дата) (посада, прізвище, ініціали виконавця)

10.07.2017

Особа стала кінцевим бенефіціарним 

власником СІД, як єдиний засновник 

та директор юридичної особи 3.

Придбання юридичною особою 3 часткок в статутному капіталі (Договір купівлі-продажу частки в 

статутному  капіталі ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЮСЕР" № 1.1. від 10.07.2017 року, Договір купівлі-продажу частки в 

статутному  капіталі ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЮСЕР" № 1.2. від 10.07.2017 року, Договір купівлі-продажу частки в 

статутному  капіталі ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЮСЕР" № 1.3. від 10.07.2017 року).

(посада уповноваженої 

особи)

директор                                              _____________________________________

(підпис)


