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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"  

(код ЄДРПОУ 00955213) 
відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»  

 
RENAISCO B.V. [Приватне товариство з обмеженою відповідальністю РЕНЕСКО 

Б.В.] повідомляє про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАЛТСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 00955213). Кількість акцій 
товариства, що належить RENAISCO B.V. [Приватному товариству з обмеженою 
відповідальністю РЕНЕСКО Б.В.] та її афілійованим особам на дату подання повідомлення 
становить 11876405 шт., що складає 95,258108% 
 

 
1 Кількість акцій товариства, що 

належали особі та її афілійованим 
особам до набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій 
товариства 

Заявник: RENAISCO B.V. [Приватне товариство з 
обмеженою відповідальністю РЕНЕСКО Б.В.], 
місцезнаходження: the Netherlands, Rotterdam, 3011 GA, 
Blaak 31 [Королівство Нідерландів, 3011GA, м. Роттердам, 
вул. Блаак, буд 31], зареєстровано в торговому реєстрі 
Торгово-Промислової Палати м. Роттердам за номером: 
24257792, згідно витягу з торгового реєстру Торгово-
Промислової Палати м. Роттердам від 14.09.2018 року, 
засвідчений апостилем № 18-6823 від 14.09.2018 року – 
11 325 216 (одинадцять мільйонів триста двадцять п’ять тисяч 
двісті шістнадцять) шт. 
 
Афілійова особа 1 : VITERRA INDUSTRIES THE 
NETHERLANDS B.V. [Приватне товариство з 
обмеженою відповідальністю ВАЙТЕРРА ІНДАСТРІС 
НІЗЕРЛАНДС Б.В.], місцезнаходження: the Netherlands, 
Rotterdam, 3011 GA, Blaak 31 [Королівство Нідерландів, 
3011GA, м. Роттердам, вул. Блаак, буд 31], зареєстровано в 
торговому реєстрі Торгово-Промислової Палати м. 
Роттердам за номером: 24381333, згідно витягу з торгового 
реєстру Торгово-Промислової Палати м. Роттердам від 
03.12.2020 року, засвідчений апостилем № 20 7444 від 
03.12.2020 року  – 1 (одна) шт. 

2 Структура власності особи та її 
афілійованих осіб (якщо станом на дату 
повідомлення афілійованим особам 
належали акції товариства) 

Додається  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"  
Україна, 66161, Одеська обл., 
Балтський р-н, село Білине, 
вул. Залізнична, будинок 34 
 
НКЦПФР 
Вул.Московська,8, м. Київ 
 



3 Найвища ціна акції, за якою власник 
домінуючого контрольного пакета, його 
афілійовані придбавали акції цього 
товариства протягом 12 місяців, що 
передують даті набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій включно з 
датою набуття 

5 грн. 73 коп. (п’ять гривень 73 копійок) за одну акцію.  
 
  

4 Найвища ціна, за якою власник 
домінуючого контрольного пакета, його 
афілійовані особи опосередковано 
набули право власності на акції цього 
товариства протягом 12 місяців, що 
передують даті набуття такою особою 
домінуючого контрольного пакета акцій 
товариства включно з датою набуття, за 
умови що вартість акцій товариства, які 
прямо або опосередковано належать 
такій юридичній особі, за даними її 
останньої річної фінансової звітності, 
становить не менше 90 відсотків 
загальної вартості активів такої 
юридичної особи 

 

5 Дата набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій товариства 

18.01.2022 

6 Інформація про депозитарну 
установу(повне найменування, 
місцезнаходження (повна адреса), в якій 
відкрито рахунок у цінних паперах 
мажоритарного акціонера 

Акціонерне Товариство “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”,  
Україна, 01024, місто Київ, вул. Пушкінська , будинок 42/4. 
Номер рахунку в ЦП: 300608-NL20301761 
Власник рахунку: RENAISCO B.V. [Приватне 
товариство з обмеженою відповідальністю РЕНЕСКО 
Б.В.] 

 
 

Структура власності 
осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та їх 
афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) 

станом «19.01.2022 року» 
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відповідальністю 
РЕНЕСКО Б.В.], 
місцезнаходження: the 
Netherlands, Rotterdam, 
3011 GA, Blaak 31 
[Королівство 
Нідерландів, 3011GA, 
м. Роттердам, вул. 
Блаак, буд 31], 
зареєстровано в 
торговому реєстрі 
Торгово-Промислової 
Палати м. Роттердам за 
номером: 24257792, 
згідно витягу з 
торгового реєстру 
Торгово-Промислової 
Палати м. Роттердам 
від 14.09.2018 року, 
засвідчений апостилем 
№ 18-6823 від 
14.09.2018 року 

2 

VITERRA 
INDUSTRIES THE 
NETHERLANDS B.V. 
[Приватне 
товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
ВАЙТЕРРА 
ІНДАСТРІС 
НІЗЕРЛАНДС Б.В.], 
місцезнаходження: the 
Netherlands, Rotterdam, 
3011 GA, Blaak 31 
[Королівство 
Нідерландів, 3011GA, 
м. Роттердам, вул. 
Блаак, буд 31], 
зареєстровано в 
торговому реєстрі 
Торгово-Промислової 
Палати м. Роттердам за 
номером: 24381333, 
згідно витягу з 
торгового реєстру 
Торгово-Промислової 
Палати м. Роттердам 
від 03.12.2020 року, 
засвідчений апостилем 
№ 20 7444 від 
03.12.2020 року 

ЮО 3 

 
 
 
 
 

00,000008
% 

 
 
 
 

 
95,2581% 

 
 
 
 
 

95,258108
% 

 
 
 
 
 
 

Відсут
ній 

 

         
 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 
Представник 



RENAISCO B.V. [Приватного товариства з обмеженою відповідальністю РЕНЕСКО Б.В.]  
__________________________ МАЙКА О.О. 
 


