Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
25412086
1.4. Місцезнаходження емітента
01013, Україна, м. Київ, вул. Баренбойма, 1,
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 206-72-51
1.6. Електронна поштова адреса емітента
t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
http://www.ugmk.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
2. Текст повідомлення
25.04.2013 р. річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Українська гірничо-металургійна компанія» прийнято рішення про придбання
(викуп) власних акцій.
Порядок викупу
Тип та/або клас акцій, категорія акцій, форма існування, їх кількість акцій що
викуповуються: Товариством може бути викуплено не більше 1 101 407 (один мільйон сто
одна тисяча чотириста сім) штук простих акцій Товариства, форма випуску – без
документарна, номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна, загальною номінальною
вартістю 1 101 407,00 грн. (один мільйон сто одна тисяча чотириста сім гривень 00 коп.).
Порядок та строк прийняття Товариством заяв акціонерів про продаж акцій: заяви від
акціонерів про продаж акцій приймаються за місцезнаходженням Товариства в межах
строків викупу, який передбачений для приймання письмових пропозицій акціонерів про
продаж акцій.
Акціонер, який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом
строку, установленого рішенням про придбання (викуп) акцій, надати Товариству письмову
заяву про продаж акцій із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові (найменування),
місця проживання (місцезнаходження), кількості, типу та/або класу акцій, запропонованих
до продажу.
Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
Якщо загальна кількість акцій, заявлених акціонерами до продажу, перевищує
кількість акцій, яку має намір придбати Товариство, Товариство здійснює придбання цілого
числа акцій у кожного акціонера пропорційно його частці в загальному обсязі заявлених
пропозицій. У даному випадку Товариство направляє акціонерам відповідні пропозиції
(оферти) про викуп акцій, а викуп акцій здійснюватиметься у акціонерів, які прийняли
пропозицію (оферту) Товариства.
Строк (період) викупу
Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж
акцій та строк сплати їх вартості.
Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій: з 27.05.2013 р.
по 27.05.2013 р.
Строк сплати вартості акцій: з 03.06.2013 р. по 05.06.2013 р.

Ціна викупу (або порядок її визначення)
Ціна викупу акцій Товариства, що викуповуються становить 46,31684745057910 грн.
за одну акцію. Ціна викупу акцій незалежна від будь-яких факторів.
Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж):
Придбання (викуп) акцій здійснюється з метою їх наступного продажу.
Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування
та визначення кворуму загальних зборів.
Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством
акції.
Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість акцій затверджена
рішенням Наглядової ради та складає 51 013 700,00 грн.
Прибуток на акцію за фінансовою звітністю 2012 р. складає 3,14 грн.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають
викупу до статутного капіталу Товариства – 5,00%.
Станом на 25.04.2013 р., більш як 10% акцій Товариства володіють акціонери:
TROTIO HOLDINGS LIMITED, FRANKIRO HOLDINGS LIMITED.
Товариство не буде здійснювати викуп акцій у членів Наглядової ради та виконавчого
органу.
Емітент не володіє раніше викупленими акціями власної емісії.
Акції зареєстровані згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за № 87/1/09,
виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата реєстрації
03.04.2009 р. Форма існування акцій – бездокументарна.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Пейковіч Младен
підпис, м. п.
25.04.2013 р.

