Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (далі – Товариство) повідомляє, що Товариством була
отримана від юридичної особи БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД публічна безвідклична
пропозиція про придбання акцій Товариства (оферта):
Наглядовій раді
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників простих акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»
про придбання належних їм акцій (оферта)
У відповідності до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» БАРТЕК
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД надає пропозицію щодо придбання простих акцій ПрАТ «ЗБВ1» за наслідками придбання контрольного пакета акцій.
1) Особа, яка внаслідок придбання акцій ПрАТ «ЗБВ-1» з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником значного контрольного
пакета акцій товариства: БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер з
торговельного, банківського чи судового реєстру: 153,948, реєстраційне посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: Свідоцтво
про реєстрацію від 23.04.2015 р., місцезнаходження: сьют 102, Граунд флор, Блейк
білдінг, ріг вулиць Ейре та Хатсон, місто Беліз, Беліз
Клькість, тип та/або клас акцій ПрАТ «ЗБВ-1»: 595 867 шт.
Контактні дані: телефон 044 591 64 35.
БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД набуто акції одноособово, спільних або
афілійованих осіб при набутті акцій немає.
2) Ціна придбання акцій: 29 грн. 66 коп. (двадцять дев’ять гривень 66 копійок) за 1
акцію.
Ціна придбання акцій затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» від
27.11.2017 р. (протокол № 27-11/17) за найбільшою ціною, якою є ринкова вартість, що
визначена суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Енергомакс»
(сертифікат субєкта оціночної діяльності № 531/15, виданий ФДМ України 25.06.2015 р.)
станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі
даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
повідомлення про укладення БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД договору, за наслідками
виконання якого БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД став власником контрольного пакета
акцій ПрАТ «ЗБВ-1».
3) Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції
про придбання акцій: 15 робочих днів з дня надходження оферти.
4) Порядок оплати акцій, що придбаваються: Оплата за акції буде здійснюватися
протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня укладання договору купівлі-продажу акцій, але не
пізніше 30 днів з дня закінчення зазначеного в цій оферті строку, протягом якого
акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій, за
принципом «поставка цінних паперів проти оплати».
5) Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: шляхом перерахування
грошових коштів на банківський рахунок акціонера - продавця.
Для укладання договору купівлі-продажу акцій акціонери надають:
1. Копії документів, необхідних для ідентифікації акціонера:

а) для юридичної особи у вигляді:
для юридичних осіб України – засвідчені самою юридичною особою копії
установчих документів;
для іноземних юридичних осіб – легалізований в установленому порядку витяг з
торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що
підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її
головний офіс, та містить інформацію про адресу юридичної особи, керівника;
б) для фізичної особи у вигляді:
- ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові,
дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його
видав, реєстрацію місця проживання, засвідчені підписом самої фізичної особи;
- копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або
серією та номером паспорта, засвідченої підписом самої фізичної особи.
2. Реквізити рахунку в цінних паперах.
3. Реквізити банківського рахунку.
Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії,
необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій права власності на
його акції.
БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

