Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
18.09.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/393
(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
(посада)

Бабенко А.Ф.
(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 акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03045, Київська обл., м. Київ, Новопирогівська, 60
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
04012321
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 259-50-34, (044) 259-50-34
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 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://ab-asfalt.com.ua/o-nas/osobayainformatsiya/

18.09.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів
Зміст інформації:
17 вересня 2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та
затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Товариство є емітентом 71 960 000 (сімдесяти одного мільйона дев'ятсот шістдесяти тисяч)
простих іменних акцій .
Рішення прийнято акціонерами(їх представником), яким сукупно належить 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч
п'ятсот сімдесят одна) голосуюча акція, що складає 98,018207 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Зміни стосуються винятків та особливостей застосування ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", що поширюються на
Товариство.
Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Товариства, складеному станом на 11.09.2020 р. кількість акціонерів Товариства складає 845
(вісімсот сорок п'ять) осіб.

