
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Протокол контролю даних 2020-02-25 XMP:0008-2203 

Одержано 

Дата та час: 2020-02-25 13:52:05 

Вхідний номер: XML:0008-2209 

Вхідний пакет 

Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи) 

Файл: 00082277.zip (розмір 5483 байт) 

Вміст пакета (перелік файлів) 

1. Report.xml (розмір 1556 байт , контрольна сума ffe3e4ae) 

2. signature1.p7s (розмір 4468 байт , контрольна сума 6ee6ec99) 

3. signature2.p7s (розмір 4322 байт , контрольна сума cb91f8a8) 

4. packet.txt (розмір 488 байт , контрольна сума b412a3a1) 

Опис пакета 
Agent-Entity:           21676262 

Agent-Packet-Number:    82277 

Agent-Packet-Date:      2020-02-25 

Agent-Report-Number:    106554 

Agent-Report-Date:      2020-02-25 

Agent-Report-Time:      2020-02-25 01:50:25 

Source-Entity:  33785657 

Source-Number:  3 

Source-Date:    2020-02-25 

Source-Item:    Report.xml; type=body; size=1556; crc32=ffe3e4ae 

Source-Item:    signature1.p7s; type=esignature; size=4468; crc32=6ee6ec99 

Source-Item:    signature2.p7s; type=eseal; size=4322; crc32=cb91f8a8 

Заголовок даних 
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" 

  D_EDRPOU="33785657" 

  D_NAME=" Акцiонерне Товариство &quot;РIТЕЙЛ ГРУП &quot;" 

  REGDATE="2020-02-25T00:00:00" 

  REGNUM="3" 

  STD="2020-02-25T00:00:00" 

  FID="2020-02-25T00:00:00" 

  NREG="TRUE" 

  TTYPE="010"/> 

Стан обробки 

OK Дані прийнято 

Реєстраційні реквізити 

Дата та час прийняття: 2020-02-25 13:52:06 

Реєстраційний номер: 127636/010 

 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 

http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm


 25.02.2020  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 3  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Генеральний директор       Душко Iгор Михайлович 

 (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне Товариство "РIТЕЙЛ ГРУП " 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

01103, м. Київ обл., м.Київ, Залiзничне шосе, будинок 57 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

33785657 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)206-70-95 354-30-93 

6. Адреса електронної пошти 

немає 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

retail-

group.com.ua 
  25.02.2020 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.02.2020 119955.0 83941.0 69.98 

Зміст інформації: 

25.02.20209 року Наглядовою радою АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» (кворум 100%) прийнято рiшення (оформлене протоколом № 6-2020 вiд 

25.02.2020 року) про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину з подальшим затвердженням такого рiшення Наглядової 

ради Загальними зборами акцiонерiв АТ «РIТЕЙЛ ГРУП», а саме: 

збiльшення статутного капiталу ТОВ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ», в якому АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» є учасником, що володiє 100% корпоративних прав, на 

119 954 687,00 гривень. 

 

Підписувач: 00E21D. Душко Ігор Михайлович - Генеральний директор - "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТЕЙЛ ГРУП"". Датапідпису: 2020-
02-25 13:52:06 


