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вих.№ 08-10/21 від 08 жовтня 2021 року
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ", код за СДРПОУ 
00148429, місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 60, 
повідомляє про отримання ним 07 жовтня 2021 року від Компанії "Кам Сіс Ентерпрайзис 
Лімітсд "(CALM SEAS ENTERPRISES LIMITED) повідомлення про виправлення технічної 
описки в Публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій в усіх власників акцій 
Акціонерного товариства "Інститут транспорту нафти" вих. № 2009-2021 від 20.09.2021 
року.

Відповідно до змісту повідомлення:
"Компанія "Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед" повідомляє, що у  Публічній безвідкличній вимозі 

про придбання акцій в усіх власників акцій Акціонерного товариства "Інститут транспорту 
нафти", код за ЄДРПОУ 00148429, вих. № 2009-2021 від 20.09.2021 року було допущено технічну 
описку, яка не вливає на зміст вимоги вцілому.

У зв язку з цим, просимо
абз. 2 п. 1.1. вимоги "кількість акцій товариства, що налезісать (прямо та опосередковано) 

особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в 
статутному капіталі товариства: прямо належить 10 197 800 штук простих іменних 
акцій, що становить 84,3258% від статутного капіталу Товариства (опосередковане 
володіння разом з афілійованими особами 11 678 021 штук простих іменних акцій, що 
становить 96,5658%)"

ЧИТАТИ ЯК:
"кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в 
статутному капіталі товариства: прямо належить 9 652 109 штук простих іменних акцій, 
що становить 79,8136% від статутного капіталу Товариства (опосередковане володіння разом 
з афілійованими особами 11 678 021 штук простих іменних акцій, що становить 96,5658%)"
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вих. № 0710-2021 від 07.10.2021 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ" 

Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60

/Повідомлення про виправлення технічної описки/

Компанія "Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед" повідомляє, що у Публічній безвідкличній 
вимозі про придбання акцій в усіх власників акцій Акціонерного товариства "Інститут 
транспорту нафти", код за ЄДРПОУ 00148429, вих. № 2009-2021 від 20.09.2021 року було 
допущено технічну описку, яка не вливає на зм іст вимоги вцілому.

У зв'язку з цим, просимо
абз. 2 п. 1.1. вимоги "кількість акцій товариства, що належать (прямо та 

опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій 
товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: прямо належить
10 197 800 штук простих іменних акцій, що становить 84,3258% від статутного 
капіталу Товариства (опосередковане володіння разом з афілійованими особами
11 678 021 штук простих іменних акцій, що становить 96,5658%)"

ЧИТАТИ ЯІ<:
"кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в 
статутному капіталі товариства: прямо належить 9 652 109 штук простих іменних 
акцій, що становить 79,8136% від статутного капіталу Товариства 
(опосередковане володіння разом з афілійованими особами 11 678 021 штук простих 
іменних акцій, що становить 96,5658%)"

Представник за довіреністю 
Компанії Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед 
(CALM SEAS ENTERPRISES LIMITED) Котова Дар'я Дмитрівна


