Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад»
повідомляє, що 21.02.2019р. було отримане повідомлення про надходження
пропозиції від Компанії MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН
IHBECTMEHTC ЛІМІТЕД) про викуп акцій ПАТ «Мукачівський завод
«Точприлад», які належать іншим акціонерам товариства:
Публічна безвідклична пропозиція (Оферта) для всіх акціонерів –
власників акцій публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод
«Точприлад» код за ЄДРПОУ 14307452 (надалі ПАТ «Мукачівський завод
«Точприлад») про придбання належних їм акцій
(в порядку ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»)
1. Особа, яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного
товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником
контрольного пакета акцій товариства, та її афілійовані особи;
найменування: Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED
(МОРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД);
реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи: Свідоцтво про реєстрацію №НЕ 284967, видане
Реєстратором Компаній 11 квітня 2011 р.;
код/номер з торговельного, судового реєстру - 420821;
місцезнаходження: 59-61 Acropolis, 3rd Floor, Office 301, Strovolos, Р.С.
2012, Nicosia, Cyprus 59-61, Акрополіс, 3-й поверх, офіс 301, Строволос, 2012
Нікосія, Кіпр;
кількість, тип та/або клас акцій товариства , належних особі: 3279038
штук простих іменних акцій Товариства, що становить 55,49% Статутного
капіталу Товариства.
2. Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) є одноособовим власником контрольного
пакету акцій Товариства в кількості 3279038 штук, що становить 55,49%
Статутного капіталу Товариства.
Адреса для листування з контактною особою: 59-61 Acropolis, 3rd Floor, Office
301, Strovolos, Р.С. 2012, Nicosia, Cyprus.
3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:
Ціна придбання акцій становить 0,57 грн. (нуль гривень п’ятдесят сім копійок)
за одну акцію, яка відповідає ринковій вартості акцій ПАТ «Мукачівський
завод «Точприлад» і була визначена відповідно до ст. 8, ст. 65 Закону України
«Про акціонерні товариства» суб’єктом оціночної діяльності станом на
03.01.2019 р. та затверджена Наглядовою радою товариства (протокол № 1 від
01.02.2019 р.). Повідомлення про затвердження ринкової вартості акцій
Товариства від 06 лютого 2019 р. № 95/72 отримано 13 лютого 2019 р.

4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про
прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої
статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства):
50 робочих днів з дати надходження цієї оферти, згідно штампу поштового
відділення про отримання поштового відправлення.
5. Порядок оплати акцій, що придбаваються:
Згідно пункту 8 статті 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» акції купуються з залученням торговця цінними паперами. Особа, що
погодилась продати за обумовлену в цієї Оферті ціну акцій Товариства має
написати та надати в терміни, обумовлені пунктом 4 цієї Оферти, в довільній
формі про це заяву на адресу Товариства : 89600, м. Мукачево, вул. Берегівська,
110, з вказанням прізвища, ім’я, по-батькові (для фізичної особи),
найменування, коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи), кількості належних
акцій до продажу та надати копію виписки зі свого рахунку, відкритого в
депозитарній установі, про наявність у особи відповідної кількості акцій
Товариства, що не блоковані на не знаходяться під арештом.
Після перевірки справжності намірів особи Товариство надає особі
Опитувальник для оформлення та укладання договору купівлі продажу цінних
паперів, який після заповнення повертається особою до Товариства.
Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій
Товариства буде укладання договору купівлі-продажу між акціонером та
власником контрольного пакета акцій за участю або посередництвом торговця
цінними паперами.
Після оформлення та підписання договору купівлі продажу цінних
паперів протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пункті 4 Оферти
строку власник контрольного пакету акцій має сплатити акціонерам, які
прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із
зазначеної в Оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про
придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка
придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності
на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за
результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.
В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж
тільки тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).
6. Спосіб оплати акцій, що придбаваються:
Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.
Довірена особа
Компанії MOROUDON INVESTMENTS LIMITED
СМОРОУДОНІНВЕСТМЕНТС ЛІМГГЕД)
На підставі довіреності б/н від 20 листопада 2018 р.

О. І. Колесник

Наглядова рада ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»
Телефон для довідок - (03131)3-11-19

