Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
____12 липня 2021 року______________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
N__65/2021__ (вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор

Яковенко Валерій Геннадійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
13498562
5. Міжміський код та телефон, факс
0623521196
6. Адреса електронної пошти
offіce@pokrovskoe.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№
з/п

Дата отримання інформації
від Центрального
депозитарію цінних паперів
або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або
найменування юридичної
особи власника (власників)
акцій

1

2

3

1

12.07.2021

PRIVATE LIMITED
LIABILITY COMPANY
METINVEST B.V.

Ідентифікаційний код юридичної особи резидента або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи нерезидента
4

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

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

5

6

24321697

20,868878

31,938926

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВАО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (далі-Товариство) повідомляє, що 12 липня 2021 року отримало
реєстр власників іменних цінних паперів, який було сформовано ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ» станом на 05.07.2021 р., згідно якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства, а саме компанія PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.
юридична особа, що створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, (надалі - METINVEST B.V.)
прямо набула прості іменні акції Товариства, у результаті розмір частки його голосуючих акцій збільшився.
Розмір частки акцій METINVEST B.V. в загальній кількості голосуючих акцій до зміни становив 20,868878 % (177 079 738 штук простих іменних акцій) в
загальній кількості акцій Товариства та після зміни становить 31,938926 % (271 012 974 штук простих іменних акцій) в загальній кількості акцій Товариства.
METINVEST B.V. здійснювало розпорядження акціями самостійно.
На момент розкриття особливої інформації у Товариства відсутня інформація щодо способу та дати зміни розміру пакету акцій METINVEST B.V.
2

12.07.2021

МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ
ЛТД

281104

9,989434

0

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВАО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (далі-Товариство) повідомляє, що 12 липня 2021 року отримало
реєстр власників іменних цінних паперів, який було сформовано ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ» станом на 05.07.2021 р., згідно якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства, а саме компанія МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД юридична особа, що створена та
зареєстрована у відповідності до законодавства Кіпру, реєстраційний номер 281104, відчужила прості іменні акції Товариства, у результаті розмір частки її
голосуючих акцій зменшився.
Розмір частки акцій МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД в загальній кількості голосуючих акцій до зміни становив 9,989434% (84 763 851 штук простих
іменних акцій) в загальній кількості акцій Товариства та після зміни становить 0 % (0 штук простих іменних акцій) в загальній кількості акцій Товариства.
МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД здійснювало розпорядження акціями самостійно.
На момент розкриття особливої інформації у Товариства відсутня інформація щодо способу та дати зміни розміру пакету акцій МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ
ЛТД.

