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ПУБЛIЧНА БЕЗВIДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦtЯ
ПРО ПРИДБАННЯ АКЦIЙ

(далi - Оферта)
(на виконання ст. 65 ЗУ uПро акцiонернi товариства>>)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЪНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (АГРО-ОРМС)
(далi - ТОВ (АГРО-ОРМС)), (афiлiйованi особи вiдсутнi), код за €ДРПОУ З|З2899О,
мiсцезнаходження: 3l 137, Украiна, Хмельницька обл., Старокостянтинiвський район,
с. Яремичi (поштова адреса: 3l 100, Хмельницька область, вул. Iзяславська, 70) в особi
Щиректора Миколайчука Володимира Миколайовича, являючись з к 1 l > червня 2020
року власником значного контрольного пакету простих iмених акцiй ПРИВДТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (КРАСИЛIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД), В
кiлькостi l2 031 253 шryк, що становить 82,255J о/о загальноТ кiлькостi акцiй eMiTeHTao
пропонус BciM акцiонерам Товариства придбати у них простi iMeHHi акцii ПрДТ
кКрасилiвський цукровий завод> за найвиЩу цiну 0,25 (двадцять п'ять копiйок) .р". .u
одну просту iMeHHy акцiю, яка визначена вiдповiдно до вимог ст. 8, ст. 65 ЗУ <Про
акцiонернi товариства) за наслiдками проведеноТ оцiнки незалежним суб'ектом
оцiночноТ дiяльностi.

Акцiонери можутЬ повiдомити про прийняття пропозицii щодо ПРидбання iх
аКЦiЙ, ЗгiДнО iз запропонованими умовами, протягом 50 (п'ятдесяти) робочих днiв з
дати надходження оферти (датою надходження оферти вважаеться дата надходження
ЛИСТа На ПОшТоВе вiддiлення акцiонера), шляхом особистого подання заlIви на iм'я
{иректора ТоВ (АГро-ормС> за мiсцезнаходженням товариства: вул. Iзяславська,
70, м. Старокостянтинiв, Хмельницька обл., зll00 та/або направлення такоТ заяви
поштовим вiдправленням на цю ж адресу.
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Заява складасться у дЬвiльнiй формi та повинна мiстити наступне: прiзвище,
iм'я, по батьковi акцiонера; дату народження; назву, серiю, номер, орган та дату видачi
документа, що посвiдчус особу (паспорт громадянина УкраiЪи або ID-KapTKa); адресу
проживання; адресу для листування; банкiвськi реквiзити рахунку акцiонера; номер
телефону для зв'язку; кiлькiсть акцiй, що належать особi; змiст заJIви; дату складання
заrIви; пiдпис.

.що заяви обов'язково додаються завiренi заявником документи, а саме: копiя
паспорта громадянина УкраТни або ID- картка з довiдкою про ресстрачiю мiсця
проживання; копiя довiдки про присво€ння заявнику iндивiдуального податкового
НОМеРУ; У ВИПаДкУ вiДмови заявника вiд iндивiду.rльного податкового номеру,
пода€ться копiя сторiнки з паспорту (довiдки податковоi служби) з вiдмiткою про
Вiдмову; копiя довiдки банкiвськоТ установи про вiдкриття рахунку з вказiвкою його
номеру за стандартами IBAN.

на пiдставi отриманоi заяви буле укладено договiр купiвлi-продажу акцiй.
ОПЛата акцiй здiйснюсться виключно у нацiональнiй валютi - гривнi вiдповiдно до
УМОВ ДОГОвОрУ купiвлi-продажу акцiЙ впродовж 30 (тридцяти) днiв з дня закiнчення
зазначеного в офертi строку для подання заяв шляхом перерахування грошових коштiв
на банкiвський рахунок акцiонера.
Довiдки за тел.: 067 З84 8903.

Rиректор Миколайчук В.М.'Товприство\
з обlлеяtеяоrо

вцповiдмьЕiсfiе

Агр0-0рмс
Код
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На електронний документ накладено: 2 (Дві) кваліфікованих електронних підписи чи печатки
(КЕП):
На момент друку копії, кваліфіковані електронні підписи чи печатки перевірено:
Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0;
Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІІТ Користувач ЦСК-1
Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016;
Цілісність даних: не порушена;

КЕП № 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Бабін Володимир Миколайович 2622511154; посада: Директор;
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  5790270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Час та дата підпису:  14:15 21.07.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

КЕП № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Цифрова печатка ; 
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  5A90270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Час та дата підпису:  14:16 21.07.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)
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