Повщомлення про виникнення особливо! шформацп (шформацп про шотечш
шнш папери, сертифжати фонду операшй з нерухомкггю) емггента
(для опублшування в офщшному друкованому виданы)
I. Загальш вщомосп
1. Повне найменування ем1тента

2. Код за СДРПОУ
3. Мюцезнаходження
4. М1жмюький код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторшки в мереж! 1нтернет, яка
додатково використовуеться ем!тентом для
розкриття шформацп
7. Вид особливо! шформацп вщповщно до
вимог глави 1 роздшу III Положения

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ Г1РНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»
00190977
Украша, Дншропетровська обл., м. Кривий Pir,
50066
(056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
cgk@metinvestholding.com
http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info

Вщомосп про змшу власниюв акц1й, яким
належить 10 i б1льше вщсотив голосуючих
акцш

П. Текст повщомлення
На пщстав! даних реестру власнишв !менних цшних nanepiB ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБШАТ» (дал! - Товариство або ПРАТ «ЦГЗК») станом на 10.03.2017 року, отриманого
Товариством 14.03.2017 року вщ Центрального депозитарш - Публ1чного акщонерного
товариства «Нац1ональний депозитарш Украши», пов1домляемо про зм!ни на рахунках власник!в
aKuift, яким належить 10 i б!льше вщсотк1в голосуючих акцш Товариства, а саме:
- частка власника акцш - юридично! особи Метшвест B.B.(Metinvest B.V.) (реестрацшний
номер 24321697, мюцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, оф.251418, 's-Gravenhage, the
Netherlands) в статутному KaniTani Товариства зменшилася з 99,7481% в загальнш юлькосп
акцш (99,8965% в загальнш кшькосп голосуючих акцш) до 49,7481% в загальнш кшькост! акцш
(49,8221% в загальнш кшькост! голосуючих акцш) внаслщок вщчуження акцш емггента на
вторинному ринку;
- частка власника акцш - юридично! особи Метшвест Менеджмент Б.В. (Metinvest
Management B.V.) (реестрацшний номер 67253598, мюцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, V
Gravenhage, 2514JS, the Netherlands) в статутному каштаит Товариства збшьшилася з 0,0000% в
загальнш кшькост! акцш (0,0000% в загальнш кшькосп голосуючих акцш), до 50,0000% в
загальнш кшькостл акцш (50,0744% в загальнш юлькос™ голосуючих акцш) внаслщок придбання
акцш ем!тента на вторинному ринку.
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