Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.09.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 64/166
(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



Пархомова Ірина В'ячеславiвна
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	Приватне акцiонерне товариство "Дослiдно-експериментальний завод №20 цивiльної авiацiї"
2. Організаційно-правова форма:
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	03151, м.Київ, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 94А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	01128498
5. Міжміський код та телефон, факс:
	(044) 246-99-66 , (044) 246-95-95
6. Адреса електронної пошти:
	avia20@avia20.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.avia20.com.ua/dokumenty.html
30.09.2020

(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п
Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
29.09.2020
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
26410155
16,707607
0
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 29 вересня 2020 року з перелiку акцiонерiв, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами , складеному станом на 28 вересня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 15 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА", у зв'язку з чим розкривається наступна iнформацiя:
Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належали голосуючi акцiї - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 26410155; 
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня;
Розмiр частки акцiй АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: володіло простими іменними акціями 350 859 757 штук, з яких 350 859 757 штук голосуючі, що становило 16.707607 відсотків статутного капіталу ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА";  станом на 29.09.2020р.  володіє 0  (нуль) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків у статутному капіталі ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА". 
 Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.

2
29.09.2020
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 
30115243
13,251021
0
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 29 вересня 2020 року з перелiку акцiонерiв, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами , складеному станом на 28 вересня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА", у зв'язку з чим розкривається наступна iнформацiя:
Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"; 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30115243; 
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня;
Розмiр частки акцiй ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"  в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: володіло простими іменними акціями 278 271 449 штук, з яких 278 271 449 штук голосуючі, що становило 13.251021 відсотків статутного капіталу ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА";  станом на 29.09.2020р.  володіє 0  (нуль) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків у статутному капіталі ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА". 
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.

3
29.09.2020
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
НЕ239493
0
57,145147
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 29 вересня 2020 року з перелiку акцiонерiв, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами , складеному станом на 28 вересня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 50 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА", у зв'язку з чим розкривається наступна iнформацiя:
Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї - Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ; 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - НЕ239493 (КЕРМІА ХАУС, Діагору, 4, 502, м. Нікосія, Кіпр, 1097, Кіпр); 
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня;
Розмiр частки акцiй Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:   володіло 0  (нуль) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків у статутному капіталі ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА";  станом на  29.09.2020р.володіє 1 200 048 096 штукпростих іменних акцій , з яких 1 200 048 096 штук голосуючі, що становить 57.145147 відсотків статутного капіталу ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА";    .
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.

4
29.09.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Новий")
37770013
62,956021
37,64047
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 29 вересня 2020 року з перелiку акцiонерiв, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами , складеному станом на 28 вересня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, розмір пакету якого став меньшим 50 вiдсотків голосуючих акцiй ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА", у зв'язку з чим розкривається наступна iнформацiя:
Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Новий")  ; 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 37770013; 
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня;
Розмiр частки акцiй  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Новий")  в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:   володіло   1 322 076 449 штук простих іменних акцій, з яких 1 322 076 449 штук голосуючі, що складало 62, 956021 відсотків у статутному капіталі ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА";  станом на  29.09.2020р.володіє 790 449 882  штукпростих іменних акцій , з яких 790 449 882 штук голосуючі, що становить 37.640470 відсотків статутного капіталу ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА";    .
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.


