Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод
«АБ Столичний»
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»

2. Код за ЄДРПОУ

04012321

3. Місцезнаходження

03045, м. Київ, вул. Новопирогiвська, 60

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 259-50-34, (044) 259-52-32

5. Електронна поштова адреса

abc@ab-asfalt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

www. ab-asfalt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10
і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згідно інформації, отриманої 24 вересня 2018 року з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
акціями/доходу за цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ
Столичний», складеному станом на 21 вересня 2018 року, відбулася зміна власника акцій, якому належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій ПрАТ «АБ Столичний», у зв’язку з чим :
пакет акцій компанії ВЕКЕР ЛІМІТЕД (Кіпр), реєстраційний номер НЕ 211434, місцезнаходження : Діагору Стріт, 4,
Будівля «Кермія», оф. 104, Нікосія, 1097, Кіпр, що до цього володіла простими іменними акціями в загальній кількості
17 810 100 штук, з яких 17 810 100 акцій є голосуючими акціями, що становило 24,750000 відсотків статутного
капіталу ПрАТ «АБ Столичний», станом на 21 вересня 2018 року становить 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій,
що складає 0 (нуль) відсотків у статутному капіталі ПрАТ «АБ Столичний».
пакет акцій компанії ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НЕ 327802, місцезнаходження : Діагору, 4, КЕРМІА
ХАУС, оф. Квартира/Офіс 104, Нікосія Кіпр, 1097, що до цього володіла загальною кількістю 0 (нуль) простих іменних
акцій ПрАТ «АБ Столичний», що становило 0 (нуль) відсотків статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний», станом на
21 вересня 2018 року становить загальну кількість 17 810 100 простих іменних акцій, з яких 17 810 100 є голосуючими
акціями, що складає 24,750000 відсотків у статутному капіталі ПрАТ «АБ Столичний».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор

Піддубний Сергій Олегович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
25.09.2018
(дата)

