Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
21.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2112
(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

Пiддубний Сергiй Олегович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03045, м. Київ обл., Київ, Новопирогiвська, 60
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04012321
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 259-50-34 (044) 259-52-32
6. Адреса електронної пошти
abc@ab-asfalt.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 здійснює оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
ринку
(адреса
сторінки)

(дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно)
з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам,
контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,
які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у
розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
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найменуванн
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Тiгiпко
Сергiй
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частки
акціонера акціонера
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22.636133 70.533616

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи: 04012321) вiдповiдно до вимог Закону України

Дата
повідомленн
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особою, що
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фізичної
реєстраційного
акцій, які
особи посвідчення
належать їй та
власника
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«Про акцiонернi товариства» повiдомляє, що 20.12.2019 р. отримало вiд Т.А.С.
ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД реєстрацiйний номер: НЕ 239493,
мiсцезнаходження: Дiагору, 4 Кермiа Хаус, 5-й поверх, квартира/офiс 502, 1097, Нiкосiя,
Кiпр (надалi-Компанiя) iнформацiю, що пiсля пiдписання 05.11.19 договору з
ГАРМОНIКА ЛIМIТЕД, який набув чинностi 19.12.2019 р. пiсля отримання паперової
копiї рiшення АМКУ про надання дозволу на концентрацiю, стала власником 100%
статутного капiталу ЛУРЕЖIО ЛIМIТЕД (реєстрацiйний номер НЕ 402600), якiй в свою
чергу належить пакет простих iменних акцiй в кiлькостi 34 467 029 штук, що становить
47,897483% статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний
завод «АБ Столичний» (далi - Товариство).
За наслiдками набуття чинностi зазначеного договору афiлiйована з Компанiєю особа,
якiй до укладення договору належало 22,636133% акцiй Товариства, опосередковано
набула право власностi на контрольний пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» у розмiрi 50 755 911 штук простих iменних
акцiй, що становить 70,533616% статутного капiталу Товариства. Iнформацiя про розмiр
частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства вiдсутня.
При цьому протягом останнiх 12 мiсяцiв, що передують датi набуття контрольного
пакета акцiй Товариства (не включаючи дату набуття), Компанiя та її афiлiйованi особи не
придбавали (прямо або опосередковано) акцiї Товариства. Дата опосередкованого набуття
афiлiйованою особою Компанiї контрольного пакета акцiй Товариства: 19.12.2019 р.

