
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
24.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 01-02-45/904 
(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). 

 

Голова Правління    Петрина І.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05451150 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0645700505, 0645700505 

6. Адреса електронної пошти 

 pat@luggas.com.ua 

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 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку lg.104.ua 24.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів 

 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Луганськгаз" вiд 23.04.2019 р.(протокол № 23) внесені зміни та доповнення до 

Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції. З них, окремі зміни до Статуту пов’язані зі зміною прав акціонерів - 

власників простих іменних акцій Товариства, внесені на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 

Так, згідно нової редакції Статуту, збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом 

розміщення додаткових акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством 

простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому 

законодавством (п. 5.1.4.). 

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. У разі відчуження акцій акціонером 

Товариства у інших акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій у такого акціонера (п. 6.4.). 

Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних 

зборів. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій. Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх 

безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб (п. 6.5.1.). 

Нова редакція Статуту набере чинності після державної реєстрації змін до установчих документів, відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі. На момент оприлюднення особливої інформації, державна реєстрація Статуту в новій редакції не 

проведена. 

 


