ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
1. Загальні відомості
_________________________________________________________________________________________________

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОСЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 25093118
1.4. Місцезнаходження емітента 43020, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 76А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38 0332 71 81 70
1.6. Електронна поштова адреса емітента tetyana.halchuk@terichem-lutsk.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
TERICHEM-LUTSK.COM
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог Положення «Про порядок реєстрації та опублікування відомостей
про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства» та глави 2
розділу II Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ
АКЦІЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

2. Текст повідомлення
_________________________________________________________________________________________________

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМЛУЦЬК», код ЄДРПОУ 25093118, повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій та про придбання однією особою усіх акцій Товариства, а саме: пакет власника акцій АТ «ТЕРІХЕМ», який становив
99,9995 відсотків, збільшився до 100, 00 відсотків голосуючих акцій.
Найменування юридичної особи, яка придбала усі акції акціонерного товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРІХЕМ» (TERICHEM, a.s.), Словацька Республіка
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, що придбала усі акції акціонерного товариства: реєстраційний номер
31705472
Дата зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи (дата придбання однією особою усіх акцій
товариства) 29.04.2013
Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням розміру збільшення 100, 00 відсотків голосуючих акцій
Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів (за наявності) - не отримано

3. Підпис
_________________________________________________________________________________________________

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади
Директор виконавчий

_______________
(підпис)
М.П.

________ Р.Крайняк _____________
(ініціали та прізвище керівника)
_____13.05.2013 р.____
(дата)

