
Повідомлення  

про право вимоги обов’язкового викупу акцій,  

що належать акціонерам Публічного акціонерного товариства  

«Мукачівський завод «Точприлад» 

Шановні акціонери! 

 Повідомляємо Вас, що Порядок денний річних Загальних зборів 

акціонерів ПАТ  «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ 14307452), 

які відбулися 25 квітня 2018року, містив питання :  

- ПИТАННЯ № 12: Про зміну типу Товариства з публічного на приватне 

акціонерне товариство. 

 Згідно ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний 

акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих 

акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував 

проти прийняття загальними зборами рішення про: зміну типу товариства. 

          В зв’язку з цим повідомляємо всіх  акціонерів ПАТ «Мукачівський 

завод «Точприлад», які були зареєстровані для участі у даних загальних зборах 

та голосували проти питання зміни Товариства з публічного на приватне 

акціонерне товариство, що ВИ маєте  права вимагати обов’язкового викупу 

Товариством належних вам простих акцій, якими володіли на час відповідних 

зборів.   

 Ціна викупу 1 акції згідно рішення наглядової ради становить 0,54грн. 

 Загальна кількість акцій, викуп яких мають право вимагати акціонери, 

становить 2039627 шт. 

 Загальна вартість у разі викупу акцій складає 1101398,58 грн.  

 Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало 

підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір 

реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі 

акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище 

(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або 

клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги 

акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право 

власності на акції товариства станом на дату подання вимоги. 

 Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий 

викуп акцій ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» здійснює оплату вартості 

акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги 

обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер 

повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на 

акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. 

 Строк укладання договору не більше 30 днів з моменту отримання 

Вимоги  акціонера про обов'язковий викуп акцій ПАТ «Мукачівський завод 

«Точприлад». 

 Крім того, повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, 

що належать акціонерам ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» буде 

надіслано акціонерам рекомендованим листом з повідомленням. 

 

    ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 


