Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
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CІАРЕЙЧ МИКОЛАЇВ ХОЛДИНГ
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/ СRH MYKOLAIV HOLDING
Зміст інформації:
19.06.2019р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ» отримало від Центрального депозитарію цінних паперів повідомлення (інформації) про пряме
набуття однією особою усіх акцій товариства.
Найменування юридичної особи - CІАРЕЙЧ МИКОЛАЇВ ХОЛДИНГ / СRH MYKOLAIV HOLDING, компанія, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки
Франція, ідентифікаційний код 504 964 271, офіс якої розташований за адресою: 6 Pю-де -Кабаніс, л’Юніон, Франція, 31240 [6 Rue de Cabanis, L’Union, France, 31240].
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до набуття права власності на всі акції
товариства (станом на дату подання повідомлення про намір скористатися правами передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») – 155 473 705 шт.
голосуючих акцій, що становить 99,2646% статутного капіталу Товариства (99,4589% від кількості голосуючих акцій).
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) після набуття права власності на всі акції
товариства – 155 473 705 шт. голосуючих акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства (100,00% від кількості голосуючих акцій).
Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує
порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями
– розпорядження акціями здійснюється власником напряму.
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) – 11 червня 2019р.

