
ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«АВТО МОТОР ГРУП» 

 

30.12.2021  Підсумки голосування з питань порядку денного на 
позачергових Загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВТО МОТОР ГРУП» 

 
Завантажити 

 
Кваліфікований електронний підпис на документі 

 

  

   

20.12.2021  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на дату складання переліку осіб,  

які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах акціонерів 

 
Завантажити 

 

  

   

18.11.2021  Структура власності АТ «АВТО МОТОР ГРУП» 
 

Структура власності  
 

Кваліфікований електронний підпис на документі 
 

  

   

18.11.2021  Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 
 

Особлива інформація 
 

Кваліфікований електронний підпис 
 

  

  

  

  

   

09.05.2021  Підсумки голосування з питань порядку денного 
на позачергових Загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 
 

Завантажити  
 

Кваліфікований електронний підпис  
 

  

 

 

 

https://lada-ua.neocities.org/Legal_2022/Підсумки%20голосування_АМГ%2021.12.2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Lv66FH0SM4xQBWNqNGDOHHXKCfFbCLit?usp=sharing
https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/кількість_ЦП_201221.pdf
https://lada-ua.neocities.org/legal_191121/Форма%20та%20схема%20структури%20власності.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bdpZOrHMDdCYVkmif8MRat4pA5dubeA2/view?usp=sharing
https://lada-ua.neocities.org/legal_191121/Особливка%2018.11.2021_частка.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rau2Y13Zl7HcmuT5GXkQb1-A4JpsM76e/view?usp=sharing
https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/290421_Підсумки%20голосування%20%20з%20питань%20порядку%20денного%20ПЗЗА_29.04.2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZhNsKqyeWMx3BKzyfRbzUHDVuQqrn1Ut/view?usp=sharing


   
 

 

30.04.2021  Річний звіт емітента за 2020 рік 
 

Річний звіт емітента  
 

Кваліфікований електронний підпис на документі 
 

Інформація у машиночитальному форматі 
 

Кваліфікований електронний підпис на інформації               
у машиночитальному форматі 

 

  

 

 

 

 

   

28.04.2021  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на дату складання переліку осіб, 

які мають право на участь у позачергових  
загальних зборах акціонерів 

 
Завантажити 

 

  

 

 

   

13.04.2021  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
позачергових Загальних зборів акціонерів  

АТ «УКРАВТОВАЗ», 
які призначені на 29 квітня 2021 року 

 
Завантажити  

Кваліфікований електронний підпис  
 

  

  

  

  

   

09.04.2021  Підсумки голосування з питань порядку денного на 
загальних зборах акціонерів 

АТ  «УКРАВТОВАЗ» 05.04.2021 р. 
 

Завантажити 
 

  

  

  

  

   

06.04.2021  Повідомлення про виникнення особливої інформації. 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 05.04.2021. 
 

Особлива інформація 
Кваліфікований електронний підпис 

 

  

  

   
 

https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/Annual_Report_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yRArssBcFd6QT6hRbvpNnwSecIDE36C4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-bh0NXd3VofIwD1ogq2ZzE4ekIHTFT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hI9neMTzNVRoTqU9sKetzfvtlEYYWHyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hI9neMTzNVRoTqU9sKetzfvtlEYYWHyf/view?usp=sharing
https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/Інформація_для_акціонерів_кількість%20ЦП.pdf
https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/ПОВІДОМЛЕННЯ%20про%20проведення%20позачергових%20загальних%20зборів%20акціонерів%20УКРАВТОВАЗ_29.04.2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-SMHw9jVnOnAc3mzlGjQhJ_oEKNwimQi/view?usp=sharing
https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/Підсумки%20голосування%20%20з%20питань%20порядку%20денного%20ЗЗА_2021.pdf
https://lada-cashback.neocities.org/Значні%20правочини_відомості_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/12DY-wVrtbbvqbzYs_3ucRx7bySNUHVEl/view?usp=sharing


06.04.2021   Повідомлення про виникнення особливої інформації. 
Зміна складу посадових осіб емітента 05.04.2021. 

 
Особлива інформація  

Кваліфікований електронний підпис  
 

 

 

 

 

   

02.04.2021  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на дату складання переліку осіб, 

які мають право на участь  
у загальних зборах акціонерів 

 
Завантажити 

 

  

  

   

03.03.2021  «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАВТОВАЗ»,  

які призначені на 05 квітня 2021 року» 
 

Завантажити  
Кваліфікований електронний підпис 

 

  

  

  

  

   

 

https://lada-cashback.neocities.org/Зміна%20складу%20посадових%20осіб_2021_відомості.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K-HOf4F-VG7wHcQWVd6bA3cQ3UwIdBlb/view?usp=sharing
https://lada-cashback.neocities.org/legal_info/Інформація_для_акціонерів_кількість%20ЦП_020421.pdf
https://lada-cashback.neocities.org/Povidomlennya_pro_zagalni_zbory_AT_UKRAVTOVAZ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1O4EA-qW2rByAHdIN_4inq6TMoNpPIk27/view?usp=sharing

