Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.

Директор
(посада)

Рiпак Володимир Романович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2016
М.П.
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицьке заводоуправлiння будiвельних матерiалiв"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
82100, м. Дрогобич, Львiвська область, Трускавецька, буд. 73
4. Код за ЄДРПОУ
00291109
5. Міжміський код та телефон, факс
03244) 3-15-05 03244) 3-15-05
6. Електронна поштова адреса
dzubm@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

74 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dzubm.bfg.lviv.ua

25.04.2016

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
Код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
Дата
ідентифікаційний
повідомлення
Розмір
код з
емітента
частки
Повне найменування торговельного,
особою, що
акціонера
судового або
Дата
юридичної особи до зміни (у
№
здійснює облік
банківського
обліку (за
власника пакета
відсотках
права власності
з/п
акцій або зазначення реєстру країни, де
наявності)
до
на акції в
офіційно
"фізична особа"
статутного
депозитарній
зареєстрований
системі або
капіталу)
іноземний суб'єкт
акціонером
господарської
діяльності - для
юридичних осіб нерезидентів
1

1

2

3

22.04.2016

4
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Галицька
iнновацiйна
компанiя"

5

33461759

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

6

21.0919

7

0

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї iз отриманого зведеного облiкового реєстру на проведення загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ДЗУБМ" вiд 22.04.2016р., отриманого вiд Нацiонального депозитарiю України за вих.
№ 104075зв вiд 19.04.2016р., стало вiдомо, що зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера

Код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
Дата
ідентифікаційний
повідомлення
Розмір
код з
емітента
частки
Повне найменування торговельного,
особою, що
акціонера
судового або
Дата
юридичної особи до зміни (у
№
здійснює облік
банківського
обліку (за
власника пакета
відсотках
права власності
з/п
акцій або зазначення реєстру країни, де
наявності)
до
на акції в
офіційно
"фізична особа"
статутного
депозитарній
зареєстрований
системі або
капіталу)
іноземний суб'єкт
акціонером
господарської
діяльності - для
юридичних осіб нерезидентів
1

2

3

4

5

6

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

7

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галицька iнновацiйна компанiя", (Код ЄДРПОУ:
33461759, мiсцезнаходження: 79005, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Шота Руставелi, буд.7) до 0 шт., що
становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

2

22.04.2016

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Перлина - Люкс"

32569345

22.3374

43.4293

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї iз отриманого зведеного облiкового реєстру на проведення загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ДЗУБМ" вiд 22.04.2016р., отриманого вiд Нацiонального депозитарiю України за вих.
№ 104075зв вiд 19.04.2016р., стало вiдомо, що збiльшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перлина -Люкс", (Код ЄДРПОУ: 32569345,
мiсцезнаходження: 79005, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Шота Руставелi, буд.7) до 3819008 шт., що
становить 43,4293% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

