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Приватне акціонерне товариство «Тернопільголовпостач» спростовує регулярну річну 

інформацію за 2019 рік, розкриту на власному веб сайті 

(http://tgp.pat.ua/emitents/reports/year/2019) 16.04.2020  та розкриває виправлену регулярну 

річну інформацію за 2019 рік. Річна інформація була виправлена  та доповнена наступним: 

 

1. Річну інформацію за 2019 рік доповнено складовою: "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, 

яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 

пороговому значенню пакета акцiй", та з приміток до “Змісту” вилучено наведену 

недостовірну інформацію – “"Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким 

належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому 

значенню пакета акцiй."" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що протягом 

звiтного перiоду не було змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому знаенню пакета акцiй"”  

2. В таблиці “Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента ” виправлено 

недостовірну інформацію про розмір виплаченої нагороди голові правління та головного 

бухгалтера Товариства. 

3. В Інформації про Наглядову Раду виправлено відомості про проведені засідань Наглядової 

Ради. 

4. В переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

наведеної в звіті про корпоративне управління річного звіту керівництва доповнено 

інформацію, щодо володіння фізичною особою Перетякою Ю.О. 8,428549% акцій Товариства. 

5. В таблиці “ Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій” доповнено інформацію, щодо 

володіння фізичною особою Перетякою Ю.О. 8,428549% акцій Товариства. 

6. В таблиці “Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі” виправлено недостовірну 

недостовірну інформацію щодо загальної кількості голосуючих акцій. 
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