Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЦЕМЕНТ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00293091
3. Місцезнаходження: Україна, 32325, Хмельницька обл., Кам`янець-Подiльський р-н, с. Гуменцi вул.
Хмельницьке шосе, буд.1-А
4. Міжміський код, телефон та факс (03849) 6-72-33(03849) 6-72-33
5. Електронна поштова адреса ymatata@crhukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
Інформації www.crhukraine.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього
Положення 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 акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
19.02.2019р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» отримало від
акціонера повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України
«Про акціонерні товариства» щодо акцій Товариства відповідно до вимог ч.2 прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», а також повідомлення про набуття права
власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до вимог ч.3 прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».
Найменування юридичної особи - «Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб’юшен Бе-Ве» / CRH Poland
Products & Distribution B.V., компанія, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства
Нідерландів.
Код/номер особи з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи нерезидента) – 24298324.
Сі-Ар-Ейч Поланд Продактс енд Дистриб’юшен Бе-Ве» / CRH Poland Products & Distribution B.V станом
на 02.06.2017р.(дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від
23 березня 2017 року) є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства.
Найвища ціна за якою здійснювалось придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття
(зміни) такого пакета акцій включно з днем набуття (зміни), та про дату набуття (зміни) такого пакета –
25,00 грн. (двадцять п'ять гривень) за одну акцію.
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих
акцій (у разі наявності інформації) до набуття права власності на такий пакет акцій – 934 211 шт.
голосуючих акцій, що становить 93,683% від зареєстрованого на той момент статутного капіталу
Товариства (93,683% 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 такий пакет акцій (станом на дату
набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від
23 березня 2017 року) – 90 378 433 шт. голосуючих акцій, що становить 99,5958% статутного капіталу
Товариства (99,69894% 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 такий пакет акцій (станом на дату
подання повідомлення про намір скористатися правами передбаченими ст.65-2 Закону України «Про
акціонерні товариства») – 90 474 320 шт. голосуючих акцій, що становить 99,7015% статутного капіталу
Товариства (99,8047% від кількості голосуючих акцій).
ІIІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління Маккеон Кевiн Джерард 20.02.2019р.

