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До Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку
Україна, м. Київ, 01010, вул. М осковська, 8, корпус 
ЗО

ПРИВАТНОМ У АКЦІО НЕРНО М У  
ТО ВАРИ СТВУ «ЗАВОД  
М ЕТАЛОКОН СТРУКЦІЇ! УКРСТАЛЬ  
ЗАПОРІЖ Ж Я»
Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Заводський район

Від М О Г Р О У В Л ІМ ІТ Е Д
Реєстраційний номер НЕ 265404 
Темістоклі Дерві, З, ДЖ УЛІЯ ХАУС, 1066, 
м. Нікосія, Кіпр

ПОВІДОМ ЛЕННЯ ПРО НАБУТТЯ ПРАВА  
ВЛАСНОСТІ НА ДОМ ІНУЮ ЧИЙ  
КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА  
«ЗА ВОД М ЕТАЛОКОН СТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ  

ЗАПОРІЖ Ж Я»

М ОГРОУВ ЛІМ ІТЕД, юридична особа, що створена 
та діє за законодавством Республіки Кіпр, 
реєстраційний номер: НЕ 265404, повідомляє про 
набуття (разом з її афілійованими особами) за 
наслідками придбання акцій додаткової ем ісії 
доміную чого контрольного пакету акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗА ВО Д М ЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ 
ЗАПОРІЖ Ж Я», ідентифікайний код 05402588, далі 
за текстом -  Товариство.

До набуття домінуючого контрольного пакета акцій 
Товариства М ОГРОУВ ЛІМ ІТЕД  не володіло 
акціями Товариства. Афілійовані особи М ОГРОУВ 
Л ІМ ІТЕД  володіли акціями Товариства відповідно 
до наступного:

- Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФЕРКОН ЛТД», Україна, ідентифікаційний код 
33940874, володіє акціями Товариства у кількості 
28 278 378 шт.

- Товариство з обмеженою  відповідальністю 
«КОБИЖ ЧА», Україна, ідентифікаційний код 
21538873, володіє акціями Товариства у кількості 
250 шт.

- Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», 
Україна, ідентифікаційний код 32961940, володіє 
акціями Товариства у кількості 475 525 шт.

Кількість акцій Товариства, придбаних М ОГРОУВ 
Л ІМ ІТЕД  під час розміщення акцій в процесі 
додаткової ем ісії акцій Товариства -  13 710 355 111 
шт.

Найвища ціна акції, за якою М ОГРОУВ Л ІМ ІТЕД 
або його афілійовані особи придбавали акції 
Товариства протягом 12 місяців, що передують даті 
набуття доміную чого контрольного пакета акцій 
включно з датою набуття -  0,016 грн. (нуль гривень 
1,6 коп.).

Найвища ціна, за якою М ОГРОУВ ЛІМ ІТЕД або 
його афілійовані особи опосередковано набули 
право власності на акції Товариства протягом 12 
місяців, що передують даті набуття такою особою

Attn.: National Securities and Stock M arket Commission 
Block 30, 8 M oskovska Str., Kyiv, 01010. Ukraine

“STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT  
UKRSTAL ZAPOR1ZHIA” PRIVATE JOINT STOCK  
COM PANY
Zavodskyi district, Zaporizhzhia, Zaporizka Oblast, 69008, 
Ukraine

From: M OREGROVE LIMITED
Reg. No. HE 265404
Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, 
Cyprus

NOTICE OF ACQUISITION OF OW NERSHIP O F A 
DOM INANT CONTROLLING INTEREST IN 

“STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT  
UKRSTAL ZAPORIZHIA” PRIVATE JOINT STOCK  

COM PANY

M OREGROVE LIM ITED, a legal entity established and 
operating under the laws o f  the Republic o f  Cyprus, reg. 
No.: HE 265404, herewith notifies about the acquisition 
(jointly with its affiliates), following the purchase o f  
additionally issued shares, o f  the dom inant controlling 
interest in “STRU CTURAL STEEL FABRICATION 
PLANT UKRSTAL ZAPORIZH IA” PRIVATE JOINT 
STOCK COM PANY, identification code 05402588, 
hereinafter referred to as the Company.

Prior to the acquisition o f  the dom inant controlling interest 
in the Com pany, M OREGROVE LIM ITED did not hold 
any shares o f  the Com pany. The affiliates o f  
M OREGROVE LIM ITED held shares o f  the Com pany, as 
indicated below:

Limited Liability Com pany "FERKON LTD”, Ukraine, 
identification code 33940874, holds 28,278,378 shares o f  
the Company.

Limited Liability Com pany “KOBUZCHA”, Ukraine, 
identification code 21538873, holds 250 shares o f  the 
Company.

- Consortium “ INDUSTRIAL G ROUP”, Ukraine, 
identification code 32961940, holds 475,525 shares o f  the 
Company.

N um ber o f  shares o f  the Com pany acquired by 
M OREGROVE LIM ITED during the placem ent o f  shares in 
the process o f  additional issue o f  shares o f  the Com pany is 
13,710,355,111.

The highest share price at which M OREGROVE LIM ITED 
or its affiliates acquired shares o f  the Com pany within 12 
months preceding the date o f  the acquisition o f  the 
dom inant controlling interest, including the date o f  the 
acquisition, is: JWAH 0.016 (zero UAH 1.6 kop.).

The highest share price at which M OREGROVE LIM ITED 
or its affiliates indirectly acquired shares o f  the Com pany 
within 12 months preceding the date o f  the acquisition o f  
the dom inant controlling interest by the respective entity,



доміную чого контрольного пакета акцій Товариства 
включно з датою набуття, за умови що вартість акцій 
Товариства, які прямо або опосередковано належать 
такій юридичній особі, за даними її останньої річної 
ф інансової звітності, становить не менше 90 
відсотків загальної вартості активів такої ю ридичної 
особи -  зазначених дій не відбувалося.

Дата набуття доміную чого контрольного пакета 
акцій Товариства -  датою набуття домінуючого 
контрольного пакету акцій Товариства є дата 
депонування Глобального сертифікату у зв 'язку  з 
отриманням Товариством нового Свідоцтва про 
реєстрацію  випуску акцій та реєстрацією  Звіту про 
результати приватного розміщення акцій 
Товариства, а саме 05.11.2019.

Інформація про депозитарну установу, в якій 
відкрито рахунок у цінних паперах М ОГРОУВ 
Л1МІТЕД: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СТАНДАРТ-РЕЄСТР»,
ідентифікаційний код 35531361, рахунок 
депозитарної установи в ПАТ «НДУ» 
№ 100024-иА 40405092, місцезнаходження
депозитарної установи: 01030, Україна, місто Київ, 
вул. Івана Франка, 40-Б. Реквізити рахунку у цінних 
паперах М ОГРОУВ ЛІМ ІТЕД в депозитарній 
установі: №  рахунку у цінних паперах 
405092-СУ20200008, реєстраційний номер: 
НЕ 265404.

Додаток: Структура власності М ОГРОУВ ЛІМ ІТЕД 
та його аф ілійованих осіб.

including the date o f  the acquisition, provided that the value 
o f  the Com pany's shares directly or indirectly held by such 
entity, according to its latest annual financial statements, is 
not less than 90 percent o f  the total asset value o f  such 
entity is: no such actions took place.

Date o f  the acquisition o f  the dominant controlling interest 
in the Company: the date o f  the acquisition o f  the dominant 
controlling interest in the Com pany is the date o f  depositing 
o f  the Global Certificate in connection with the receipt o f  a 
new Certificate o f  registration o f  share issue by the 
Com pany and registration o f  the Report o f  results o f  a 
private placem ent o f  the Com pany's shares, specifically: 
05.11.2019.

Details o f  the depository institution where M OREGROVE 
LIM ITED holds its securities account: Limited Liability 
Com pany “STANDART-REGISTER", identification code 
35531361, account o f  the depository institution with PJSC 
“N D U ” No. 100024-U A40405092, location o f  the 
depositor)' institution: 40-B Ivana Franka Str., Kyiv, 01030, 
Ukraine. Details o f  the securities account o f  M OREGROVE 
LIM ITED with the depository institution: securities account 
No. 405092-CY20200008. registration No.: HE 265404.

Annex: O wnership structure o f  M OREGROVE LIM ITED 
and its affiliâtes. •



Додаток 1
До Повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО ЛКІ (ЮНПРНОГО ТОВАРИС ТВА 
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦ1Й УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»

Annex 1
to the Notice o f  Acquisition o f  Ownership o f  a Dominant Controlling Interest 

in ‘STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL ZAPORIZI11 A ‘
PR1VATF. JOINT STOCK COMPANY

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо 

станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 6 листопада 2019 року/
Ownership structure

of the entity that acquired ownership in the dominant controlling interest in the joint stock company and its affiliates (if such affiliates held
shares in the company at the notification date) as at 6 November 2019

Прізвище, ім'я та no 
батькові фізичної особи 

або повне 
найменування 

ю ридичної особи/ 
Surname, name and 
patronymic o f  the 

individual or full name o f  
the legal entity

Тип
особи/
Type

o f
person

М ОГРОУВ ЛІМ ІТЕД 
Реєстраційний номер 

Н Е 265404 
Темістоклі Дерві, З, 

ДЖ УЛІЯ ХАУС, 1066, 
м. Нікосія. Кіпр / 

M OREGROVE 
LIM ITED 

Reg.No.: НЕ 265404, 
Thcmistokli Dervi. З, 

JULIA HOUSE, 1066. 
Nicosia. Cyprus

Ю О

Тип участі у 
набутті 

домінуючого 
контрольною  
пакета акцій/ 

Type o f 
participation in the 

acquisition o f  
dominant 

controlling interest

Участь особи в товаристві. %  / 
Person's participation in the company, %

пряма'
direct

опосередкована-
indirect

сукупна'
total

1 99,767 0,00 99,767

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Феркон ЛТД», код за 

ЄДРПОУ 33940874 
Україна, 01001, м.Київ. 

вул. Архітектора 
Городецького.

буд. 11-В/ 
Limited Liability 

Company ‘‘FERKON 
LTD” , identification 

code 33940874,
11-V Arhitektora 

Horodetskoho Str.. Kyiv, 
01001, Ukraine

Консорціум 
«Індустріальна група», 

Код за ЄДРПОУ 
32961940 

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Івана Франка, 

буд. 40-Б/ 
Consortium 

“ INDUSTRIAL 
G ROUP” , 

identification code 
і  32961940, 40-B Ivana 

Franka Str., Kyiv, 01030.
Ukraine

ЮО 0 ,21 0,00 0,21

Кінцевий бенефіціарний 
власник(контролер) особи 

(для юридичних осіб)/ 
U ltimate beneficial owner 

(controller) (for legal entities)

j Кількість акцій товариства,
‘ що належали третім особам 

до набуття особою 
домінуючого контрольног о 

пакета акцій товариства1' 
N um ber o f  the com pany's 

shares held by third parties prior 
to acquisition by the person o f  

the dominant controlling 
interest in the com pany

Гайдук Олена Володимирівна, 
м . Київ/

Gaiduk O lena Volodymyrivna, 
Kyiv

Гайдук Олена Володимирівна, 
м. Київ/

Gaiduk O lena Volodymyrivna, 
Kyiv

ЮО 0.0000007 0,187 (через 
'ГОВ «Феркон 

ЛТД») 
0,0000018 (через 

TOB 
«Кобижча»)/

0.187 (through 
LLC “FERKON 

LTD” ) 
0,0000018 

(through LLC 
“KOBUZCHA” )

0.1870025 Гайдук Олена Володимирівна, 
м. Київ/

Gaiduk Olena Volodymyrivna, 
Kyiv

4 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«КОБИЖ ЧА»

код за ЄДРПОУ 
21538873 

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал. 

буд. 14-Б/ 
Limited Liability 

Company 
“KOBUZCHA”, 

identification code 
21538873,

14-B Yaroslaviv Val Str., 
K yiv, 01030, Ukraine

Ю О 0.0000018 0,0000018 Гайдук Олена Володимирівна, 
м. Київ/

Gaiduk O lena Volodymyrivna, 
Kyiv

G R O V E  L IM IT E D  

оїзу / Stelios Loizou 
op  / D irector


