Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої
для
розкриття
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління
(посада)

Білоносов Олег Юрійович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.03.2016

М. П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДМАТЕРIАЛИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 21110 м. Вінниця ВУД. Данила Нечая, буд. 55
4. Код за ЄДРПОУ: 06959287
5. Міжміський код та телефон, факс: 0432-68-98-67 68-98-67
6. Електронна поштова адреса: mail@kirpich-vin.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Повідомлення
54 (4342) Газета "Бюлетень. Цінні папери
опубліковано у
України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

22.03.2016 р. SMA 06959287

kirpich-vin.com.ua
(адреса сторінки)

23.03.2016
(дата)

25.03.2016
(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
№
з/п

Дата зміни

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює облік
права власності
на акції в
депозитарній
системі або
акціонером

Повне
найменування
юридичної
особи власника
пакета акцій
або зазначення
- "фізична
особа"

1
1

2
14.03.2016

3
22.03.2016

4
ЗАФІН
ЛІМІТЕД
/ZAFEEN
LIMITED

Код за ЄДРПОУ для юридичних осіб резидентів або
ідентифікаційний код
з торговельного,
судового або
банківського реєстру
країни, де офіційно
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської
діяльності - для
юридичних осіб нерезидентів
5
НЕ 194367

Розмір
частки
акціонера до
зміни
(у відсотках
до
статутного
капіталу)

Розмір
частки
акціонера
після зміни
(у відсотках
до
статутного
капіталу)

6
92,4913

7
41,032522

Зміст інформації:
22.03.2016р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у
депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 14.03.2016р.
Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій, а саме: -розмір пакету акцій ЗАФІН ЛІМІТЕД /ZAFEEN LIMITED, реєстраційний номер НЕ
194367, мiсцезнаходження якого: Стасиноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, кв./оф. 4, Платея Елефтеріас, а/с 1060,
Нікосія, Кіпр, зменшився з 9 027 155 штук (92,4913 %) до 9 027 155 штук (41,032522 %) голосуючих акцiй
Товариства.
2
14.03.2016
22.03.2016
фізична особа
0
56,87339
Зміст інформації:
22.03.2016р. Товариством отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у
депозитарній системі України, реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 14.03.2016р.
Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій, а саме: розмір пакету акцій "фізичної особи" збільшився з 0 штук (0 %) до 12 512 146 штук
(56,87339 %) голосуючих акцiй Товариства.

22.03.2016 р. SMA 06959287

