Приватне акціонерне товариство "Будматеріали"
(ідентифікаційний код юридичної особи 06959287,
місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, б.55)
(надалі - Товариство)
повідомляє, що 01.04.2019р. Товариством отримано повідомлення від осіб, що діють спільно,
про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні
товариства», наступного змісту:
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652
Закону України «Про акціонерні товариства»
1.1. Компанія ZAFEEN LIMITED (ЗАФІН ЛІМІТЕД), місцезнаходження: Georgiou Griva Gideni,
113, Astromeritis, 2722, Nicosia, Cyprus (Георгіу Гріва Дігені, 113, Астромерітіс, 2722, Нікосія, Кіпр),
номер з торговельного реєстру - HE 194367;
1.2. Матвієнко Павло Анатолійович, місце проживання: _______________, реєстраційний номер
облікової картки платника податків – ________, який не є афілійованою особою,
разом особи, які діють спільно, станом на дату набрання чинності Законом України № 1983-VIII
від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", є прямими
власниками домінуючого контрольного пакета акцій Приватного акціонерного товариства
"Будматеріали" (надалі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 06959287, в
кількості 21 539 301 (двадцять один мільйон п'ятсот тридцять дев'ять тисяч триста одна) штука,
що становить 97,905914% статутного капіталу ПрАТ "Будматеріали", мають намір скористатися
правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства".
2. Кількість акцій Товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її
афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом України № 1983-VIII від 23
березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах":
2.1. Компанії ZAFEEN LIMITED (ЗАФІН ЛІМІТЕД) станом на дату набрання чинності Законом
України № 1983-VIII від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", належали
9 027 155 (дев’ять мільйонів двадцять сім тисяч сто п’ятдесят п’ять) штук простих акцій Товариства,
що становить 41,032522% від статутного капіталу Товариства.
2.2. Матвієнку Павлу Анатолійовичу, місце проживання: _______________, реєстраційний номер
облікової картки платника податків – ________, станом на дату набрання чинності Законом України
№ 1983-VIII від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", належали
12 512 146 (дванадцять мільйонів п’ятсот дванадцять тисяч сто сорок шість) штук простих акцій
Товариства, що становить 56,873391% від статутного капіталу Товариства.

3. Структура власності осіб, що діють спільно з метою реалізації свого права на обов’язковий викуп
акцій у акціонерів, як це передбачено ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на
01 квітня 2019 року:
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4. Інформація про договір, на підставі якого особи узгоджують свої дії щодо реалізації свого права на
обов’язковий викуп акцій у акціонерів, як це передбачено ст. 65 2 Закону України «Про акціонерні
товариства»:
Договір про спільні дії б/н від 29 березня 2019 року, укладений між Компанією ZAFEEN LIMITED
(ЗАФІН ЛІМІТЕД) та Матвієнко Павлом Анатолійовичем, згідно якого Матвієнко Павло
Анатолійович (місце проживання: _______________, реєстраційний номер облікової картки платника
податків – ________) визначений уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо реалізації
прав, передбачених статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства".
01 квітня 2019 року ____________________ Матвієнко Павло Анатолійович

