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вулиця Північне шосе, будинок 20, 
місто Запоріжжя, Запорізька область, 
Україна, 69600

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 
про придбання акцій в усіх власників акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”
код за ЄДРПОУ -  00196204, 

місцезнаходження: Україна, 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 20
(надалі -  “Товариство”),

Керуючись статтею 652 Закону України “Про акціонерні товариства”, Петров Борис Федорович, який є заявником 
Вимоги -  уповноваженою особою, що діє на підставі Договору про спільну діяльність від “01” лютого 2019 року, 
укладеного між акціонерами: Петровим Борисом Федоровичем, Пайовим товариством Генезес Інвест [OU Geneses 
Invest], Компанією “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМ1ТЕД” [INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY 
LIMITED], Пайовим товариством Реетвекс [Osatihing Reetvex], Пайовим товариством Талієнталь [OU Talienthal], які 
разом у сукупності володіють 67 061 315 (шістдесят сім мільйонів шістдесят одна тисяча триста п’ятнадцять) штука
ми простих іменних акцій Товариства, що становить 96,0234% від загальної кількості простих іменних акцій Товари
ства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (надалі -  “особи, що діють спільно”), направляє цю 
публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (надалі -  “ Вимога”), а саме:

1 Відомості про заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника 
вимоги володіли акціями Товариства: відсутні

2 Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публі
чної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий 
контрольний пакет акцій, та кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули 
право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) 
(якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства):

2.1. реквізити договору, на підставі 
якого особа і треті особи узгоджу
ють свої дії щодо набуття доміную
чого контрольного пакета акцій 
Товариства (щодо спільних дій) та 
визначається сторона договору, 
уповноважена його сторонами на 
вчинення правочинів щодо набуття 
акцій Товариства в інтересах групи 
осіб, що діють спільно

Договір про спільну діяльність від 01.02.2019 року, посвідчений 
01.02.2019 року, приватніш нотаріусом Київського міського нотаріаль
ного округу Куксовою М.С., за реєстровим №515 

>

2.2. Уповноважена особа -  
(Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код)

Петров Борис Федорович
Реєстраційний номер облікової картки платника податків України 
1916714698
місцезнаходження: село Нижня Хортиця, Запорізька область, Україна, 
70425

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння - 2 1  иіт. (двадцять одна штука) простих іменних 
акцій Товариства, гцо становить 0,0000 % від статутного капіталу 
Товариства.
Опосередковане володіння включно з афілійованими особами -  
27 700 451 иіт. (двадцять сім мільйонів сімсот тисяч чотириста 

п 'ятдесят одна штука) простих іменних акцій Товариства, що стано
вить 39,6636 % від статутного капіталу Товариства.
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інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
код за ЄДРПОУ 14282829
місцезнаходоісення: вулиця Андріївська, будинок 4, місто Київ, Україна, 
04070
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300517- UA10009823

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмельницького, будинок 23, місто 
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pcI@ilg.com.ua

2.3. Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(афілійована особа 1)

Пайове товариство Гепезес Іпвест [OU Geneses Invest], 
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Естонії, 
реєстраційний код 10627562
місцезнаходження: вул.- Ластекоду 24-55, Таллінн (Lastekodu tn 24-55, 
Tallinn)

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння — 16 765 396 гит. (шістнадцять мільйонів сімсот 
шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто шість штук) простих 
іменних акцій Товариства, що становить 24,0060 % від статутного 
капіталу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль “ 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулиця Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна,
0 Р }1
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ЕЕ20501366

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулищ Б. Хмельницького, будинок 23, місто
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg.com.ua

2.4. Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(афілійована особа 2)

Кампанія “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМ П АН ІЛІМ ІТЕД” 
[INTERGRA PH ITЕ HOLDINGS COMPANY LIMITED},
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Бермудсь- 
ких островів, 
реєстрагіійний код 37376,
місцезнаходження: Округ Кенон, 22 Вікторіа Стріт, Гамільтон Н М 12, 
Бермуди (Canon ’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton H M 12, Bermuda)

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір и частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння -  16 750 148 utm. (шістнадцять мільйонів сімсот 
п 1ятдесят тисяч сто сорок вісім штук) простих іменних акцій Товари
ства, що становить 23,9841% від статутного капіталу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль ’’ 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулиця Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ВМ20501370

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмельницького, будинок 23, місто
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg.com.ua
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2.5. Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(афілійована особа 3)

Пайове товариство Реетвекс [Osaühmg Reetvex],
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Естонії,
реєстраційний код 10568842, __
місцезнаходження: плогца Віру 2, Метро Плаза, Таллінн (Viru väljak 2- 
Metro Plaza, Tallinn)

Кількість акцій товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі товариства

Пряме володіння -  16 761 194 шт. (шістнадцять мільйонів сімсот 
шістдесят одна тисяча сто дев’яносто чотири штуки), простих імен
них акцій Товариства, гцо становить 23,9999% від статутного капіта
лу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
Інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль ” 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулигрі Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ЕЕ20501367

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
Тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмепьтщького, будинок 23, місто
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg. сот. иа

2.6. Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(афілійована особа 4)

Пайове товариство Талієпталь JOÜ TalienthalJ,
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Естонії, 
реєстраційний код 10623541,
місцезнаходоісення: вул. Парда 8, Таллінн (Parda in 8, Tallinn)

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння - 1 6  784 556 шт. (шістнадцять мільйонів сімсот вісі
мдесятчотири тисячі п ’ятсот п'ятдесят шість штук), простих імен
них акцій Товариства, що становить 24,0334% від статутного капіта
лу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль ” 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходоісеітя: вулгщя • Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011 :
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ЕЕ20501368

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмепьтщького, будинок 23, місто
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg.com.иа

2.7. Відомості про кожну з осіб, які діють спільно
Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(особа ї )

Петров Борис Федорович
Реєстраційний номер облікової карткії платника податків України 
1916714698
місцезнаходження: село Нижня Хбртгщя, Запорізька область, Україна, 
70425

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння - 2 1  шт. (двадііЯть одна штука) простих іменних 
акцій Товариства, гцо становить 0,0000 % від статутного капіталу 
Товариства.
Опосередковане володіння включно з афілійовангши особами -  
27 700 451 шт. (двадііять сім мільйонів сімсот тисяч чотириста 
п ’ятдесят одна штука) простих імен них акцій Товариства, що стано
вить 39,6636 % від статутного капіталу Товариства.

інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін-

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”
код за ЄДРПОУ 14282829
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них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

місцезнаходження: вулиця Андріївська, будинок 4, місто Київ, Україна, 
04070
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300517-UA10009823

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмельницького, будинок 23, місто
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg. com. иа

Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(особа 2)

Пайове товариство Геиезес Інвест [ОІЇ Geneses Invest]
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Естонії, 
реєстраційний код 10627562
місцезнаходження: вул. Ластекоду 24-55, Таллінн (Lastekodu tn 24-55, 
Tallinn)

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння -  16 765 396 иіт. (гиістнаді{ять мільйонів сімсот 
шістдесят п'ять тисяч тргіста дев'яносто шість штук) простих 
іменних акцій Товариства, що становить 24,0060 % від статутного 
капіталу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль ” 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулиця Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ЕЕ20501366

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмельницького, будинок 23, місто 
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@,ilg. сот. иа

Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(особа 3)

Компанія <(ІНТЕРГРА ФІТ ХОЛДІНГС КОМ П АНІЛІМ ІТЕД” 
[INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED]
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Бермудсь- 
ких островів, реєстраційний код 37376
місі{езнаходження: Округ Кенон, 22 ВІкторіа Стріт, Гамільтон Н М 12, 
Бермуди (Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton H M 12, Bermuda)

Кількість, акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння -  16 750 148 шт. (шістнадцять мільйонів сімсот 
п ’ятдесят тисяч сто сорок вісім штук) простих іменних акцій Товари
ства, що становить 23,9841% від статутного капіталу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль ” 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулиця Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-BM2050J 370

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулиця Б. Хмельницького, будгшок 23, місто 
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg.com.ua

Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез-

Пайове товариство Реетвекс [Osaiihing ReetvexJ
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Естонії,
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находження, ідентифікаційний код 
(особа 4)

реєстраційний код 10568842
місцезнаходоісешія: площа Віру 2, Метро Плаза, Таллінн (Viru väljak 2- 
Meiro Plaza, Tallinn)

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння -1 6  761 194 гит. (шістнадцять мільйонів сімсот шіст
десят одна тисяча сто дев’яносто чотири штуки), простих іменних 
акцій Товариства, що становить 23,9999% від статутного капіталу 
Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль” 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулиця Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ЕЕ20501367

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулгщя Б . Хмельницького, будинок 23, місто 
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd(a)jlg. сот. иа

Повне найменування юридичної 
особи/ПІБ фізичної особи, місцез
находження, ідентифікаційний код 
(особа 5)

Пайове товариство Тапієнталь [OÜ Talienthal]
юридична особа, що зареєстрована згідно із законодавством Естонії, 
реєстраірїтий код 10623541
місцезнаходоісення: вул. Парда 8, Таллінн (Parda tn 8, Tallinn)

Кількість акцій Товариства, що 
належать (прямо та опосередкова
но) особі після набуття домінуючо
го контрольного пакета акцій Това
риства та розмір її частки в статут
ному капіталі Товариства

Пряме володіння -16  784 556 иіт. (шістнадцять мільйонів сімсот вісім
десят чотири тисячі п ’ятсот п ’ятдесят шість штук) простих Імен
них акцій Товариства, що становить 24,0334% від статутного капіта
лу Товариства.

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну устано
ву, в якій відкрито рахунок у цінних 
паперах та реквізити рахунку у цін
них паперах особи (повне наймену
вання, місцезнаходження (повна 
адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити 
рахунку у цінних паперах)

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” 
код за ЄДРПОУ 14305909
місцезнаходження: вулиця'Лескова, будинок 9, місто Київ, Україна, 
01011
депозитарний код рахунку у  цінних паперах 300053-ЕЕ20501368

контактні дані: Дяченко Павло Миколайович 
тел. +38 (098) 487-49-45
адреса для листування: вулгщя Б. Хмелыпщького, будинок 23, місто 
Київ, Україна, 01030
електронна пошта: pd@ilg.com.ua

2.8. Дата подання повідомлення про 
набуття права власності на доміну
ючий контрольний пакет акцій акці
онерного товариства/дата подання 
повідомлення про намір скористати
ся правами, передбаченими ст. 652 
ЗУ “Про акціонерні товариства”

“04” лютого 2019 року

3 Відомості про акціонерне товариство (далі -  “Емітент”)
3.1. Повне найменування юридичної 

особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙГРАФІТ” 
код за ЄДРПОУ 00196204
місі{езнах0дження: вулиця Північне шосе, будинок 20, місто Запоріж
жя, Запорізька область, Україна, 69600

3.2. Номінальна вартість однієї простої 
акції

3,35 грн. (три гривні 35 копійок)

3.3. Загальна кількість простих акцій 69 838 500 шт. (шістдесят дев’ять мільйонів вісімсот тридцять вісім
ч
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тисяч п ятсот штук)

3.4. Код ISIN випуску простих акцій UA4000069066

4 Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та 
реквізити рахунку у цінних паперах особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійсню
ватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)

4.1. Повне найменування юридичної 
особи, місцезнаходження, код за 
ЄДРПОУ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПЕРШ ИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАН К”
місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 
код за ЄДРПОУ -14282829

4.2. реквізити рахунку у цінних паперах 
особи

депозитарний код рахунку у  цінних паперах 
300517-11А10009823
Власник рахунку Петров Борис Федорович

5 Ціна придбання акцій та порядок 
»визначення

3,35 гри. (три гривні 35 копійок) ощата акцій здійснюється виключно 
в грошовій формі (Протокол №4(о) від "11” лютого 2019 року).

Ціна обов’язкового продаоїсу акцій визначена відповідно до ст. 652 Зако
ну України "Про акі{іонерні товариства” з урахуванням ринкової вар
тості ащій Товариства, яка визначена суб ’єктом оціночної діяльнос
ті, відповідно до статті 8 та статті 652 Закону України "Про акціо
нерні товариства ”, яка затверджена рішенням Наглядової ради Това
риства (Протокол №4(о) від "11 " лютого 2019 року).

6 Відомості про банківську устано
ву, в який Заявником вимоги 
відкрито рахунок умовного збері
гання (ескроу)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
‘‘ПЕРШ ИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАН К”
код за ЄДРПОУ- 14282829
місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулигрі Андріївська, будинок 4, 
телефон: + 38 (050) 473-33-45 
електронна пошта: custody@pumb.ua

7 Відомості про порядок реалізації Вимоги
7.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отриманая Вимоги від Заявника вимоги:
• надсилає копію Вимоги разом Із засвідченою копією договору, укладеного міоїс заявником вимоги та 

банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з 
цінних ?іаперів та фондового ранку і Центрального депозитарію цінних паперів;

• розміщує Вимогу у  загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку;

• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.
Центральний депозитарій цінних паперів у  порядку, встановленому законодавством про депозитарну сис
тему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обме
ження на здійснення операцій у  системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну 
безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.
Емітент протягом п ’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів пере
ліку акціонерів зобов'язаний:
• надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
• надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської уста

нови, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.
Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування 
грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із 
наданням документів, іцо підтверджують оплату.

7.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієїВимоги:
Центральний депозитарій цінних паперів у  порядку, встановленому законодавством про депозитарну сис
тему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік 
акціонерів станом на дату обліку та надсилає його Емітенту.
Датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозита
рієм до виконання розпорядження Емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.

7.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію генних паперів пере
ліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у  яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, 
що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а та-
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кож надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). За
значений список складається Емітентом на підставі переліку ащіонерів, отриманого від Центрального 
депозитарію генних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, 
копію Вішоги протягом 5 (п ’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Емітент протягом двох робочих днів з  дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії 
Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і прид- 
баватимуться.
Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акг{ії, що придбаваються, шляхом 
перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного збері
гання (ескроу).
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у  Вимозі, про
тягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійсню
вати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступни
кам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), па зазначені 
ними рахунки у  банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок -  п ’ятниця) з 
9.00 до 17.00у  відділеннях А Т  «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою 
для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.
У разі зміни або невідповідності ідентифікаі(ійних даних акціонера даним, що містяться у  переліку акціоне
рів, а саме: найменування -  для юридичних осіб, повне ім 'я, реквізити документів, гцо засвідчують особу -  
для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківсько ї уст анови, в якій відкрито рахунок 
умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтвердоісують відпо
відні зміни,
Для проведення виплат особам, які вступили у  права спадкування на акції, власник якгіх був включений до 
списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену 
копію свідогрпва про право на спадщину на вказані акції.
Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників 
або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище доку
ментів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.
Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Централь
ному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію 
рішення суду, що набуло чинності та гцо встановлює факт наявності права власності на акції Емітента па 
дату переліку акціонерів.
У разі надання додаткових документів строк для витати коштів встановлюється у  ЗО днів з дня їх надхо
дження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

7.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента ін
формації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, гцо придбаваються Заявником вимоги, в 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забез
печує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок 
Заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у  порядку, встановленому законодавством про депозитарну сис
тему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства», у  разі неотримання від Емітента інформації про те, гцо Заявник вимоги надав документи, гцо 
підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів 
з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

7.5. Порядок та форма оплати акцій
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємгрі чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно 
до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання 
коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступтіків або інших осіб, які відповідно до законо
давства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтвердоісують їх право
мочність) банківська установа, гцо здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює 
перерахування коштів па рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, 
на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

7.6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги
Усі витрати, пов 'язапі з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заяв
ник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, гцо виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям 
або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання 
коштів).
Витрати Емітента, пов'язані з виконанням обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника 
вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходоісення відповідної письмової заяви від Емітента разом із 
доданими оригіналами або завіреними копіями документів, гцо підтверджують вказані витрати.
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Контактний телефон для зворотніх зв’язків по всіх питаннях, які виникатимуть у акціонерів після отри
мання цієї Вимоги:-

Шкарупа Джульєтта Павлівна,
Телефон:+38 (061) 289-51-38;
Електронна адреса: oa@ukrgrafit.com.ua;
Адреса для листування: Україна,.69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Північне.шосе, будинок 20.

Уповноважена особа
згідно з Договором про спільну діяльність 
від “01” лютого 2019 року
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Всього прошито, пронумеровано, скріплено 
підписом та печаткою 8 (вісім) аркушів.

Генеральний директор 
ПрАТ „Укргр


