ПАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
I.
Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз»
Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариства
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393145
Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20
Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 376-25-25, 376-25-74, (факс) 376-26-26
Електронна поштова адреса емітента: nv.krivosheeva@dm.severstalmetiz.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.dneprometiz.com.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави розділу ІІІ Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів: Про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.
II.

Текст повідомлення

23.03.2016р. ПАТ «Дніпрометиз» отримало інформацію від особи, яка здійснює облік права
власності на акції ПАТ «Дніпрометиз» у депозитарній системі України, про таке:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Сєвєрсталь Трейд» / Severstal Trade
Ges.m.b.H. (вул. Гірстергассе 6, 1120 Відень, Австрія; ідентифікаційний код: FN 189457 p), яке ще
станом на 08.02.2016р. було власником 1209742 простих іменних акцій ПАТ «Дніпрометиз»
(98,6578% в загальній кількості акцій Товариства; 99,6407% до загальної кількості голосуючих акцій
Емітента), станом на 21.03.2016р. акціями Товариства більше не володіє.
Дата обліку компанії ТОВ «Сєвєрсталь Трейд»: 08.02.2016р.
2) акціонером Товариства, пакет акцій якого став 10 і більше відсотків голосуючих акцій, стала
компанія «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd (Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, п/с
3469, Роуд-Таун, о.Тортола, Британські Віргінські Острови / Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box
3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; ідентифікаційний код: 1834855). Станом на
21.03.2016р. розмір частки акціонера – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd
становить 1209742 простих іменних акцій ПАТ «Дніпрометиз», що дорівнює 98,6578% в загальній
кількості акцій Товариства та 99,6401% до загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Дніпрометиз».
Згідно раніше отримуваних Товариством офіційних даних про акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»
відомо, що компанія «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd до зазначеної зміни власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента, акціями ПАТ «Дніпрометиз»
не володіла.
Дата обліку компанії «Діалзоне Холдинг Лтд»: 21.03.2016р.
III.

Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз»
25 березня 2016р.
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