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 придбання однією особою усіх акцій товариства (інформація про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій).
ІІ. Текст повідомлення
04.04.2019р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» отримало від
Центрального депозитарію цінних паперів повідомлення (інформації) про пряме набуття однією особою
усіх акцій товариства.
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.
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») – 90 474 320 шт. голосуючих акцій, що становить 99,7015% статутного капіталу
Товариства (99,8047% 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 – 90 745 200 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) – 02 квітня 2019р.
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 04.04.2019р.

