Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04012321) відповідно до вимог Закону України
«Про акціонерні товариства» повідомляє, що 06.07.2020 р. отримало від Т.А.С. ОВЕРСІАС
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 239493, місцезнаходження: Діагору,
4 Керміа Хаус, 5-й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр) повідомлення про
набуття Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД та її афілійованими особами, права
власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний», такого змісту:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30

Приватне акціонерне товариство
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»,
Україна, 03045, м. Київ, вулиця Новопирогівська, будинок 60
ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
Приватного акціонерного товариство
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
ЄДРПОУ 04012321
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, компанія, створена відповідно до
законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 239493, місцезнаходження якої: Діагору
4, Керміа Хаус, 5-й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр (далі – «Компанія»), повідомляє,
що 26.06.2020 р. внаслідок придбання акцій Приватного акціонерного товариства
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» код ЄДРПОУ 04012321 (далі - Товариство) з
урахуванням кількості акцій, що належать Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД та її
афілійованим особам, стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, у
розмірі 69 370 571 акцій, що складає 96, 4015 % статутного капіталу Товариства.
Відповідно до ч. 1, 2 статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо наступні
відомості:
1) кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:
• Тігіпко Сергій Леонідович – 16 288 962 штук простих іменних акцій, що становить 22, 6361
% від статутного капіталу Товариства;
• Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, компанія, створена відповідно до
законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 239493, місцезнаходження якої:
Діагору 4, Керміа Хаус, 5-й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр - 35 271 509 штук
простих іменних акцій, що становить 49,0154 % від статутного капіталу Товариства;
Таким чином, особі та її афілійованим особам разом належало 51 560 471 акцій, що складало 71,
6516 % від загальної кількості простих акцій Товариства.
Кількість акцій Товариства, що належать Компанії та її афілійованим особам після набуття
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:
• Тігіпко Сергій Леонідович – 16 288 962 штук простих іменних акцій, що становить 22, 6361
% від статутного капіталу Товариства;

•

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, компанія, створена відповідно до
законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 239493, місцезнаходження якої:
Діагору 4, Керміа Хаус, 5-й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр - 53 081 609 штук
простих іменних акцій, що становить 73,7654 % від статутного капіталу Товариства;

У сукупності Компанії та її афілійованим особам разом належить 69 370 571 акцій, що складає
96,4015 % від загальної кількості простих акцій Товариства.
2) структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення
афілійованим особам належали акції товариства) станом на 30.06.2020 р.: Додаток № 1 до цього
Повідомлення;
3) ціна, передбачена пунктами 1 та 2 частини 5 статті 652 Закону України «Про акціонерні
товариства»:
- найвища ціна акції, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею,
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого
контрольного пакета акцій включно з датою набуття: найвища ціна придбання дорівнює 5,42 грн.;
дата придбання – 26.06.2020 р.
- найвища ціна, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею,
опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті
набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою
набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій
юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної особи: особа та її афілійовані особи протягом 12 місяців,
що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій, опосередковано не придбавали
акції Товариства;
4) дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 26.06.2020р.;
5) депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи та реквізити рахунку у
цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку:
Повне
найменування
депозитарної
установи:
ТОВОРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,
буд. 30; код за ЄДРПОУ: 37833036; реквізити рахунку у цінних паперах: депозитарний код рахунку
404285-CY20005011; власник рахунку у цінних паперах Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД.
6) Товариству у строк (термін) протягом трьох років, з дня отримання цього повідомлення,
затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» та повідомити її Компанії.
Додатки:
Додаток 1. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний
пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення
афілійованим особам належали акції товариства) станом на 30.06.2020 року

Директор Компанії

підпис, печатка

Юлія Нікалаенкава

Додаток 1

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо
станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 30.06.2020 року
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