
Публічне акціонерне товариство «Уманьгаз» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 
                              1. Загальні відомості 
 
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Уманьгаз» 
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03361419 
Місцезнаходження емітента: 20300, Черкаська область, Уманський район, місто Умань, 
вулиця Дерев'янка, будинок19 
Міжміський код, телефон/факс емітента: (04744) 2-34-10,  4-81-63  
Електронна поштова адреса емітента:umangaz_buh2@ukr.net, florenciya@mediat.com.ua  
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується  емітентом для 
розкриття інформації: http://umangaz.webukr.net/ 
Регіон емітента: 7110800000 
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій 
 
                                   2.  Текст повідомлення 
 
          ПАТ «Уманьгаз» 11.03.2013 року(вхідний № 318 від 11.03.2013 р.) отримано 
зведений обліковий реєстр власників цінних паперів  від Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ-30370711). Згідно 
даних реєстру на рахунку  власника акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій відбулися зміни, а саме: 
  - на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи»  відбулося збільшення 
простих іменних акцій з 154870 штуки, що становило 9,9865 % від загальної кількості 
голосуючих акцій у статутному капіталі до 343266 штук, що становить 22,1348 % від 
загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства; 
- на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи»  відбулося збільшення 
простих іменних акцій з 155000 штуки, що становило 9,9948 % від загальної кількості 
голосуючих акцій у статутному капіталі до 343397 штук, що становить 22,1432 % від 
загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства; 
- на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи»  відбулося збільшення 
простих іменних акцій з 131369 штуки, що становило 8,4711 % від загальної кількості 
голосуючих акцій у статутному капіталі до 319765 штук, що становить 20,6194 % від 
загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства; 
- закрито рахунок власнику іменних цінних паперів «фізичній особі» на якому 
обліковувались 328473 штуки простих іменних акцій, що становило 21,1809 % від 
загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства, до 0,00 штук, що 
становить 0,00% від  загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі 
товариства 
          Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає ,що вона несе відповідальність згідно законодавства. 
 
Голова правлiння Мельник Володимир Григорович 


