ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 4
Відомості про зміни у структурі власності у 2015 звітному році
Приватне акціонерне товариство «Індастріал Медіа Нетворк»
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)
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Майкл Артур Мелбі та
25
Пітер Герві змінилися на
.0
Giannoula Daliti/Джанула Даліті
6.
та
20
Chryso Ioannou Panayi/Крісо
15
Іоану Панайі
р.

Опис зміни

Тип правочину та документ,
на підставі якого відбулась
зміна

4
Зміна кінцевого бенефіціарного власника

5
договір купівлі-продажу

Генеральний директор
(посада уповноваженої особи)

_____________________
(підпис)

Грищук Д.М.
(прізвище, ініціали)

28 березня 2016 р.
(дата)

юрисконсульт Ходіс Т.В.
(посада, прізвище, ініціали виконавця)

044 428-98-50
(телефон виконавця)

2
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Опис параметрів заповнення відомостей
про зміни у структурі власності
1. У відомостях про зміни у структурі власності зазначаються зміни, які
відбулись у складі кінцевих бенефіціарних власників та власників істотної
участі суб’єкта інформаційної діяльності протягом звітного року, а також зміни
у розмірі істотної участі вказаних осіб у суб’єкті інформаційної діяльності,
якщо розмір сукупної участі особи змінився на п’ять і більше відсотків.
2. У колонці 2 зазначається повне найменування (прізвище, ім’я та по
батькові) кінцевого бенефіціарного власника та/або власника істотної участі у
суб’єкті інформаційної діяльності.
3. У колонці 3 зазначається дата настання змін у форматі ДД.ММ.РРРР.
Наприклад, 01.01.2016.
4. У колонці 4 зазначається короткий опис зміни, яка відбулась.
Наприклад, “Особа набула пряму істотну участь у суб’єкті інформаційної
діяльності шляхом придбання 32% акцій СІД у “Особи 2”, або “Розмір участі
особи у суб’єкті інформаційної діяльності зменшився з 47% до 21% внаслідок
продажу корпоративних прав “Юридичної особи 1”, яка є акціонером СІД”, або
“Особа перестала бути власником істотної участі у суб’єкті інформаційної
діяльності внаслідок смерті”.
5. У колонці 5 зазначаються правочин, на підставі якого відбулась зміна,
та реквізити документа, яким підтверджується зміна. Наприклад, “Купівля
акцій; Договір купівлі-продажу акцій від 01.01.2016 № 00-БВ” або
“Спадкування; Заповіт від 01.01.2000”.
Начальник управління ліцензування

/підпис/

Л. Запорожець

