
 
 

Особлива інформація 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191129 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені 
Ілліча" 

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ММК ім. Ілліча" 
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство 
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 87504 
Область: Донецька 
Район:  
Населений пункт: м. Маріуполь 
Вулиця: Левченка 
Будинок: 1 
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0629434506 
Номер факсу емітента: 0629416962 
Веб-сайт емітента: www.mmki.com.ua 

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій 

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік): 29.03.2011 

 
      ПАТ "ММК ім. Ілліча" отримало аналітичну інформацію про власніків 10 і більше відсотків статуного капіталу 
Товариства від зберігача ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія" листом від 29.03.2011 за № 1855-Z/2011.  
      Найменування власника – приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.» (Нідерланди, м. 
Гаага, 2514JM, Александерштраат, 23. Реєстраційний номер – 24321697). Було 74,6455% статутного фонду ПАТ 
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«ММК ім. Ілліча», стало 74,6577% статутного фонду. Підстава для зміни пакета акцій власника акцій: придбання 
акцій емітента. 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ 
з/п 

Дата 
зміни 

Дата 
повідомлення 
емітента 
особою, 
що здійснює 
облік права 
власності 
на акції в 
депозитарній 
системі 

Повне найменування 
юридичної особи - 
власника пакета акцій 
або 
зазначення - «фізична особа» 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - 
резидентів 
або 
ідентифікаційний код з 
торговельного, судового 
або банківського реєстру 
країни, де офіційно 
зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської діяльності 
- для юридичних осіб - 
нерезидентів 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 
1 29.03.2011 29.03.2011 МЕТІНВЕСТ Б.В. 24321697 74.6455 74.6577 
 

  

Інформація про осіб, що підписують документ 
       
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації 
Посада керівника емітента Генеральний директор 
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Бойко Володимир Семенович 
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