
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

(дат а реєст рації еміт ент ом елект ронного документ а)

(вихідний реєст раційний номер елект ронного документ а)
Підт верджую ідент ичніст ь т а дост овірніст ь інформації, що розкрит а відповідно до вимог Положення
про розкрит т я інформації еміт ент ами цінних паперів, зат вердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів т а фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєст рованого в Мініст ерст ві
юст иції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

Васильков В.О.

(прізвище т а ініціали
керівника)

 

Особлива інформація (відомості про набуття прямо або
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з

урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета

акцій; домінуючого контрольного пакета акцій) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування еміт ент а ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ

АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Приват не акціонерне т оварист во
3. Місцезнаходження Запорізька област ь, 69014, міст о Запоріжжя,

вулиця Олексія Поради, будинок 44
4. Код за ЄДРПОУ 00222226
5. Міжміський код т а т елефон, факс (061) 287-67-37, (061) 287-67-38
6. Елект ронна пошт ова адреса abrasive@abrasive.zp.ua
7. Найменування, ідент ифікаційний код юридичної
особи, країна реєст рації юридичної особи т а
номер свідоцт ва про включення до Реєст ру осіб,
уповноважених надават и інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ",
21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-
сайт і учасника фондового ринку

www.abrasive.zp.ua,
http://abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html

(адреса ст орінки)

в мережі
Інт ернет

12.08.2019

(дат а)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}



ВІДОМОСТІ

про набут т я прямо або опосередковано особою (особами, що діют ь спільно) з урахуванням кількост і
акцій, які належат ь їй т а її афілійованим особам, конт рольного пакет а акцій / Відомост і про набут т я

прямо або опосередковано особою (особами, що діют ь спільно) з урахуванням кількост і акцій, які
належат ь їй т а її афілійованим особам, значного конт рольного пакет а акцій / Відомост і про набут т я

прямо або опосередковано особою (особами, що діют ь спільно) з урахуванням кількост і акцій, які
належат ь їй т а її афілійованим особам, домінуючого конт рольного пакет а акцій

N
з/п

Дата повідомлення
емітента особою,
що здійснює облік
права власності на

акції в депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

Повне найменування
юридичної особи -

власника (власників)
або прізвище, імя, по

батькові (за наявності) -
фізичної особи -

власника (власників)
пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

громадських формувань (для юридичної особи –
резидента), код/номер з торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір
частки

акціонера
(власника)
до зміни (у
відсотках

до
статутного
капіталу)

Розмір
частки

акціонера
(власника)
після зміни
(у відсотках

до
статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 09.08.2019 "ШТОЄРМАН"

IНВЕСТИЦІОНС-УНД
ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ
МБХ (“STEUERMANN”
Investіtіons-und
Handelsgesellschaft mbH)

FN189399d 20.3174 81.0332

Зміст  інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», ідент ифікаційний код юридичної особи: 00222226, на підст аві Реєст ру
власників іменних цінних паперів, складено ст аном на 07.08.2019р. т а от риманого від ПАТ «Національний депозит арій України» 09.08.2019р.,
розкриває відомост і про набут т я прямо або опосередковано особою (особами, що діют ь спільно) з урахуванням кількост і акцій, які належат ь їй т а
її афілійованим особам, конт рольного пакет а акцій, а саме: - найвища ціна придбання акцій прот ягом 12 місяців, що передуют ь дню набут т я
т акого пакет а акцій включно з днем набут т я, т а дат а набут т я т акого пакет а (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює
облік права власност і на акції еміт ент а у депозит арній сист емі України) – інформація надійшла від Цент рального депозит арію; - прізвище, ім'я, по
бат ькові / найменування особи (осіб) – "ШТОЄРМАН" IНВЕСТИЦІОНС-УНД ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ (“STEUERMANN” Investіtіons-und
Handelsgesellschaft mbH); - ідент ифікаційний код юридичної особи - резидент а або код/номер особи (осіб) з т орговельного, банківського чи
судового реєст ру, реєст раційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєст рацію юридичної особи (для юридичної особи -
нерезидент а) – FN189399d; - розмір част ки (у відсот ках), яка прямо або опосередковано належит ь особі (особам) в загальній кількост і акцій т а в
загальній кількост і голосуючих акцій (у разі наявност і інформації) до і після набут т я права власност і на т акий пакет  акцій – до набут т я права
власност і на конт рольний пакет  акцій прямо належала част ка 20,3174% в загальній кількост і акцій т а 23,1699% в загальній кількост і голосуючих
акцій, після набут т я – прямо належит ь част ка 81,0332% в загальній кількост і акцій т а 83,4795% в загальній кількост і голосуючих акцій; - прізвище,
ім'я, по бат ькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діют ь спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених
ст ат т ями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні т оварист ва" – згідно Ст ат ут у ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» вимоги ст ат т і 65 Закону України "Про
акціонерні т оварист ва" до Товарист ва не заст осовуют ься.
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