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Гнформащя про змшу власниюв акц!й, яким
належить 1 0 1 б!льше в1дсотк!в голосуючих
акцш

2. Текст повщомлення

На шдстав! даних зведеного обл!кового реестру власниюв цшних папер!в ПУБЛ1ЧНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ» станом на 05.07.2013 року, отриманого Товариством 12.07.2013 року в!д
депозитар!ю - Публичного акц!онерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування
договор!в на ф!нансових ринках», повщомляемо про зм!ни на рахунках власниюв акцш, яким
належить 10 1 бшыпе вщсотюв голосуючих акцш Товариства, а саме:

- пакет власника акцш - юридично'1 особи 8СМ Но1ёт§5 Глинке! (реестрац!йний номер
НЕ222759, мюцезнаходження: ТЬет1з1о1сН Бет, 3, ДЛЛА НОи8Е, Р.С., 1066, №соз1а, Суршз)
зменшився з 275 625 501 штук простих хменних акцш, що складае 23,5213% статутного4 кашталу,
до 0 штук простих хменних акцш, що складае 0,0000 % вщ статутного кашталу, внаслщок
вщчуження акц!й ем1тента на вторинному ринку;

- пакет власника акщй - юридично'1 особи Рпуа1е сотрапу НтНес! Ьу зЬагез Ме1а11Лсг НоИ1п§
ЬштНес! (реестрацшний номер 182834, м1сцезнаходження: ТпегшзйЖН ^егV^, 3, ШЫА НО118Е,
Р.С., 1066, №соз!а, Сургаз) збшьшився з 890 072 665 штук простих хменних акщй, що складае
75,9570% вщ статутного катталу, до 1 165 698 166 штук простих 1менних акцш, що складае
99,4783% вщ статутного каштану, внаслщок придбання акцш ем!тента на вторинному ринку.

3. Пщпис.

Особа, зазначена нижче, шдт^верджуе достов1рн!сть 1нформацп, що м!ститься у
повщомленш.
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