
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі -  Вимога)

Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент»
(код за ЄДРПОУ 00292988, місцезнаходження: 77422, Івано-Ф ранківська область,

Тисменицький район, с. Ямниця)

1. Відомості про заявника вимоги -  власника домінуючого контрольного пакета акцій 
(заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що 
належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного 
пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 
року № 1983-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує 
права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»):

1) інформація про особу:
для фізичних осіб -  громадян України:
Круць Микола Федорович
населений пункт місця проживання: м. Івано-Франківськ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1902403073

2) 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 -  21 534 штук простих іменних акцій, що складає 1,62 % статутного 
капіталу Товариства

опосередковане володіння -  959 780 штук, що складає 72,09 % статутного капіталу 
Товариства

сукупне володіння -  981 314 штук, що складає 73,71 % статутного капіталу Товариства 
сукупне володіння разом з афілійованими особами -  1 307 722 штуки, що складає 98,23 % 

статутного капіталу Товариства

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр»
місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10 
код за ЄДРПОУ: 23248056
реквізити рахунку у цінних паперах: 404244-ІІА10006614

4) контактні дані:
Круць Микола Федорович, Голова Правління ПрАТ «Івано-Франківськцемент» 
телефон/факс: т. (0342) 58-37-12 
електронна пошта:о£Гісе@іґсет.іґ.иа
адреса для листування: 77422. с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область

5) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний 
пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися 
правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

26 грудня 2017 року
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2. Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги 
афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства):

2.1. 1) інформація про особу:
для юридичних осіб -  нерезидентів:
повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою: 
CemlnWest SA (ЦемІнВест СА), Швейцарія
місцезнаходження: с/о Domanda Verwaltungs GmbH Baarerstrasse 43 6302 Zug. 
код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: СНЕ- 
275.084.542.

2) 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 -  1 286 217 (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч двісті сімнадцять) 
штук простих іменних акцій, що складає 96,61 % статутного капіталу Товариства

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр»
місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10 
код за ЄДРПОУ: 23248056
реквізити рахунку у цінних паперах: 404244-СН20000001

4) контактні дані:
Круць Микола Федорович, Голова Ради директорів CemlnWest SA (ЦемІнВест СА), 
Швейцарія

телефон/факс: т. (0342) 58-37-12 
електронна noiuTa:office@ifcem.if.ua
адреса для листування: 77422. с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область

2.2. 1) інформація про особу:
для фізичних осіб -  громадян України:
Заяць Богдан Йосипович
населений пункт місця проживання: Івано-Франківська обл., с. Угринів
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1856901916 %

2) 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 -  1 (одна) штука простих іменних акцій, що складає 0,000075 % 
статутного капіталу Товариства

опосередковане володіння -  177 106 штук, що складає 13,30 % статутного капіталу 
Товариства

сукупне володіння -  177107 штук, що складає 13,30 % статутного капіталу Товариства

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр»
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місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10 
код за ЄДРПОУ: 23248056
реквізити рахунку у цінних паперах: 404244-ІІА10006605

4) контактні дані:
Заяць Богдан Йосипович
телефон/факс: т. 0342 53-78-25
електронна пошта:ІесШ птазЬтрс@§таі1.сот
адреса для листування: 77422. с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область.

2.3. 1) інформація про особу:
для фізичних осіб -  громадян України:
Скрип’юк Богдан Федорович
населений пункт місця проживання: м. Івано-Франківськ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2113006331

2) 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 -  1 (одна) штука простих іменних акцій, що складає 0,000075 % 
статутного капіталу Товариства

опосередковане володіння -  79 983 штуки, що складає 6,01 % статутного капіталу 
Товариства

сукупне володіння -  79 984 штуки, що складає 6,01 % статутного капіталу Товариства

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр»
місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10 
код за ЄДРПОУ: 23248056
реквізити рахунку у цінних паперах: 404244-ИА10006662

4) контактні дані:
Скрип’юк Богдан Федорович, Член Наглядової ради ПрАТ «Івано-Франківськцемент» 
телефон/факс: т.(0342)58-37-48 
електронна пошта: skrypjuk@ifcem.if.ua
адреса для листування: 77422. с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область.

2.4. 1) інформація про особу:
для фізичних осіб -  громадян України:
Лютий Василь Іванович
населений пункт місця проживання: м. Івано-Франківськ
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2009005037

2) 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 -  2 (дві) штуки простих іменних акцій, що складає 0,00015 % статутного 
капіталу Товариства

опосередковане володіння -  69 348 штук, що складає 5,21 % статутного капіталу 
Товариства

сукупне володіння -  69 350 штук, що складає 5,21 % статутного капіталу Товариства
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3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та 
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код 
за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр»
місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10 
код за ЄДРПОУ: 23248056
реквізити рахунку у цінних паперах: 404244-ІІА10006622

4) контактні дані:
Лютий Василь Іванович, Член Наглядової ради ПрАТ «Івано-Франківськцемент» 
телефон/факс: (0342) 58-37-09 
електронна пошта: lutyj@ifcem.if.ua
адреса для листування: 77422. с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область.

3. Відомості про ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється 
виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни:
Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги та його афілійовані особи придбавали акції 
Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного 
пакета акцій включно з датою набуття (дата набуття - 28.11.2014 р.), склала 150,00 (сто 
п'ятдесят грн. 00 коп.) грн.
Ринкова ціна однієї акції визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до 
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 
26.12.2017 р. склала- 375,00) грн. (триста сімдесят п’ять).
Ціна придбання акції складає -  375,00 грн. (триста сімдесят п’ять).
Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

4. Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок 
умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті 652 Закону України 
«Про акціонерні товариства»:
Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «АКОРДБАНК» 
код за ЄДРПОУ: 35960913
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 
код банку: 380634 
тел. (044) 593-99-60

5. Відомості про Товариство:
повне найменування відповідно до установчих документів:
Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент» 
код за ЄДРПОУ: 00292988
місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця 
номінальна вартість однієї простої акції товариства -  100,00 грн. 
загальна кількість простих акцій товариства -  1 331 315 шт. 
код КПЧ випуску простих акцій товариства - ІІА4000053524

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах 
заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у 
цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами 
прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)
повне найменування депозитарної установи:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр»
місцезнаходження депозитарної установи: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи,
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буд.36, офіс 10
код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 23248056 
реквізити рахунку у цінних паперах: 404244-ІІА10006614 
власник рахунку у цінних паперах: Круць Микола Федорович

7. Відомості про порядок реалізації цієї Вимоги про придбання акцій в усіх власників 
акцій Товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій:

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації 
акціонерам:

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги: 
розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;
розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником 

вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних 
паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії 
Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з 
акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних 
паперів переліку акціонерів зобов’язаний: 

надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги; 
надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами 

банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами 
такого рахунка.

Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про 
перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний 
депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час 
реалізації цієї Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента 
копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його 
Емітенту.

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію 

цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються 
акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь 
кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській 
установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список 
складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального 
депозитарію цінних паперів.

Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого 
придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості 
акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що



придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником 
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у 
яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які 
відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги 
зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена 
у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання 
(ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких 
придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно 
до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у 
банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші 
особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання 
коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутись до банківської установи, в 
якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють 
ідентифікувати його особу.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, буде здійснюватись у Відділенні 
№61 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: вул. А. Мельника, б. 2, м. Івано-Франківськ, 
тел. (0342)58-62-10,58-62-11.

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції: 
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від 

Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що 
придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними 
установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про 
те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, 
протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним 
депозитарієм від Емітента Вимоги.

5) порядок та форма оплати акцій:
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої 

особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки 
наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до 
вимог законодавства, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що 
підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка 
умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений 
акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює 
виплату відповідних коштів готівкою.

6) порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання 

(ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, 
що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які 
відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Емітента, пов’язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника 
вимоги.



Контактний телефон для зворотніх зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після 
отримання акціонерами цієї Вимоги: 0342-58-37-11(в робочі дні з 08°° год. до 1700 год).

Заявник Вимоги
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