ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт оприлюднення недостовірної інформації та спростування розкритої недостовірної інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 01236070, місцезнаходження: 85303, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Захисників
України, будинок 31, на виконання пункту 11 розділу I «Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03.12.2013р. № 2826, повідомляє про факт оприлюднення недостовірної інформації та спростування
недостовірної інформації у Публічній безвідкличній вимозі яка оприлюднена в загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР та розміщена на власному веб-сайті ПРАТ «АП «УКРБУД»
10.11.2021 р.
Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка допущена в тексті заявника
Публічної безвідкличної вимоги, а саме:
12.11.2021 року отримано повідомлення від компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (Заявник
Публічної безвідкличної вимоги) інформацію, що у Публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій
в усіх власників акцій Емітента, що була надіслана Емітенту 09.11.2021 року (надалі – «Вимога»),
допущену технічну помилку, а саме щодо інформації, яка зазначена у пункті 2. Відомості про
афілійованих осіб Заявника вимоги (власника домінуючого контрольного пакета акцій/кожної з осіб, які
спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій) (осіб, що діють спільно)
(інформація зазначається щодо кожної афілійованої особи окремо) Публічної безвідкличної вимоги. У
зв’язку з цим Заявником вимоги надана виправлена Публічна безвідклична вимога з урахуванням
доповненого пункту 2 Вимоги підпунктом 2.3. наступного змісту:
2.3. Повне найменування юридичної особи, Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.
місцезнаходження, реєстраційний номер (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
реєстраційний номер: 24321697
місцезнаходження: Густав Махлерплейн 74 Б, 1082MA м. Амстердам,
Нідерланди
кількість акцій товариства, що належать
(прямо та опосередковано) особі після
набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства та розмір її
частки в статутному капіталі товариства

Пряме володіння – 0 штук акцій Емітента.

інформація про депозитарну установу, в
якій відкрито рахунок у цінних паперах
(повне найменування,
місцезнаходження (повна адреса), код за
ЄДРПОУ) та реквізити рахунку у
цінних паперах особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Опосередковане володіння через афілійованих осіб - 5 145 804 акцій,
що
становить
99,98%
в
статутному
капіталі
ПРАТ
«АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД».

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
код за ЄДРПОУ - 14282829
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4,
депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-NL20205065

ПРАТ «АП «УКРБУД» дізналося про розкриття недостовірної Інформації шляхом отримання
12.11.2021 р. листа № 13-11/11 та виправленої Публічної безвідкличної вимоги від заявника Публічної
безвідкличної вимоги.
У зв’язку з виявленням факту розкриття недостовірної інформації емітентом було вжито заходи щодо
її спростування, а саме: виправлена Публічна безвідклична вимога, розкрита шляхом розміщення
окремого файлу 12.11.2021 року в порядку передбаченому чинним законодавством.

Генеральний директор
ПРАТ «АП «УКРБУД»

А.М. Акулич

