Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Директор

Потопа Валерiй Омелянович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.11.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Рембуд"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
33024, м.Рiвне, вул.Соборна,404а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
03332234
5. Міжміський код та телефон, факс
(0362)64-05-27 (0362)64-05-25
6. Електронна поштова адреса
rembud@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.11.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

№229 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

29.11.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

rembud.rv.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.11.2018
(дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75
і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства

Ознака типу
відомостей про
набуття прямо
або
опосередковано
Повне найменування
особою
юридичної особи - власника
(особами, що
(власників) або прізвище, імя,
діють спільно)
по батькові (за наявності) з урахуванням
фізичної особи -власника
кількості
(власників) пакета акцій
акцій, які
належать їй та
її афілійованим
особам

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
Розмір частки
Розмір частки
(для юридичної особи –
акціонера
акціонера
резидента), код/номер з
(власника) до
(власника) після
торговельного,
зміни (у відсотках зміни (у відсотках
банківського чи судового
до статутного
до статутного
реєстру, реєстраційного
капіталу)
капіталу)
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи –
нерезидента)

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
облік права
власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1

2

3

4

5

6

7
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27.11.2018

50

Приватне акцiонерне товариство
"ЕнергоIнвестБуд"

34786586

0

60.38

Зміст інформації:
27.11.2018 року ПрАТ "Рембуд" (надалi-Товариство) отримала вiд акцiонера юридичної особи ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄДРПОУ -

№
з/п

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
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акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

1
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юридичної особи - власника
(особами, що
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Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
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зміни (у відсотках зміни (у відсотках
банківського чи судового
до статутного
до статутного
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34786586) письмове повiдомлення про набуття права власностi на контрольний пакет акцiй – 60,38%. Найвища цiна придбання акцiй протягом
12 мiсяцiв, що передують дню набуття контрольного пакета акцiй включно з днем набуття, становить 1,20 грн. (одна гривня 20 копiйок) за одну
просту iменну акцiю ПрАТ "Рембуд". Дата набуття контрольного пакета акцiй - 21.11.2018 року.
Розмiр частки акцiй акцiонера юридичної особи ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття контрольного пакета акцiй
Товариства-0%. Розмiр частки акцiй акцiонера юридичної особи ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття
контрольного пакета акцiй Товариства- 60,38%. Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає. Розмiр частки
акцiй акцiонера юридичної особи ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття контрольного пакета акцiй
Товариства - 0%. На момент розкриття повiдомлення iнформацiї щодо розмiру частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття
права власностi немає в наявностi.

