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

Хренов Д.Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Код за ЄДРПОУ
30965655
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 (44) 201-40-00, +380 (44) 201-40-00
6. Електронна поштова адреса
office.ukraine@ab-inbev.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

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

№ з/п

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

1
1

2
23.03.2018

Повне найменування юридичної особи власника (власників) або прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) - фізичної особи власника (власників) пакета акцій

3
ЕЙБІ ІНБЕВ ВЕСТЕРН ЄВРОПІЕН ХОЛДІНГ
Б.В. [AB INBEV WESTERN EUROPEAN
HOLDING B.V.]

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань (для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної
особи - нерезидента)
4
20166495

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

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

5
0

6
98,3395

Зміст інформації:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" , юридична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної
особи 30965655, з місцезнаходженням за адресою: 03680, місто Київ, вулиця Фізкультури, будинок 30-В (далі - "Товариство"), повідомляє, що 23 березня 2018 року від
ЕйБі ІНБЕВ ВЕСТЕРН ЄВРОПІЕН ХОЛДІНГ Б.В. [AB INBEV WESTERN EUROPEAN HOLDING B.V.], юридичної особи, що створена та існує за законодавством
Королівства Нідерланди (реєстраційний номер 20166495), з місцезнаходженням за адресою: вул. Сересстраат, 1, 4811 CA [Ceresstraat 1, 4811 CA], м. Бреда, Нідерланди
(далі - "Новий Акціонер"), було отримано повідомлення про набуття Новим Акціонером права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства в порядку,
що передбачений частинами 1 та 2 ст. 652 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - "Повідомлення") та п. 3 перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариства" від 23 березня 2017 року № 1983-VIII.
Найвища ціна акції, за якою Новий Акціонер придбавав акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій
включно з датою набуття, тобто 23 березня 2018 року, становить 0.1369 грн. за 1 акцію Товариства.
Розмір частки акцій Нового Акціонера в загальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 0 %. Розмір частки акцій Нового
Акціонера в загальній кількості акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 98,3395%. Розмір частки акцій Нового Акціонера в загальній
кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 0 %. На момент розкриття повідомлення інформації щодо розміру частки в
загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій немає в наявності.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Дата
набуття Новим Акціонером домінуючого контрольного пакету акцій Товариства - 23 березня 2018 року за результатами проведення депозитарною установою, Публічним
акціонерним товариством "УкрСиббанк", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750, яке здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 286556, виданої Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений, облікової операції в системі депозитарного обліку.

