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ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі - «Вимога»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
(далі- Товариство), код за ЄДРПОУ 00292379�
місцезнаходження: 22116, Вінницька область,
Козятинський район, село Жежелів, вулиця Кар'єрна 1-В
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1)

Відомості про заявника публічної безвідкличної вимоги - власника домінуючого
контрольного пакета акцій (Заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості
акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого коmрольного пакета акцій
стано�1 на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року -...:.:..1'} .' \'I IJ ({Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах>, та реалізує права, передбачені Пі.1ТТСІО ,,_ 2 Закону України «Про акціонерні товариства»)
(далі - "Заявник вимоги"):
ФІРМА ШТРАБАГ СЕ (STRABAG SE)
Повне найменування
місцезнаходження:
юридичної особи,
місцезнаходження,
9500, REPUBLIK OSTERREICH Villach, Triglavstral'1e, 9
реєстраційний номер
(9500, РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, м. Філлах, вул.
Тріглавштрассе, 9)
реєстраційний номер FN 88983 h

2)

3)

кількість акцій товариства, що
належать (прямо та
опосередковано) особі після
набуття домінуючого
контрольного пакета акцій
Товариства та розмір її частки
в статутному капіталі
Товариства
інформація про депозитарну
установу, в якій відкрито
рахунок у цінних паперах, та
реквізити рахунку у цінних
паперах особи (повне
найменування,
місцезнаходження (повна
адреса), код за ЄДРПОУ,
реквізити рахунку у цінних

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по
всім питанням, які виникатимуть після отримання
акціонерами «Вимоги»:
Ткачук Зоя Станіславівна
тел.: :+38 (067) 412-20-78
адреса для листуваня: 22116, Вінницька область,
Козятинський район, село Жежелів, вулиця Кар'єрна,
будинок 1-8, ПРАТ «ЖЕЖЕЛІВСЬКИИ КАР'ЄР»
електронна пошта: karyer.mineral@gmai І. com
Заявник вимоги прямо володіє 52 179 577 (п'ятдесят два
мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім)
штук простих іменних акцій Товариства, що складає
99,354167% від загальної кількості.
Заявник вимоги опосередковано акціями Товариства не
володіє.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»
код за ЄДРПОУ - 33948171
місцезнаходження: 01030, місто Київ, вулиця Богдана
Хмельницького, будинок 32, офіс 49
депозитарний код рахунку у цінних паперах:
402404-АТ20025053

(

