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ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 
ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНГАЖ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М» внаслідок 
придбання 32500000 акцій у процесі емісіїта з урахуванням кількості акцій, що належали ТО В 
«ПРОГРЕС М» до такого придбання, а також кількості акцій» що належать афілійованим 
особам ЇОВ «ПРОГРЕС М», набуло домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНГАЖ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  24908520; далі -  Товариство) у розмірі 33631231 акція, що становить 
99,245% від загальної кількості простих акцій Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М» (далі 
Заявник вимоги) відповідно до частини 4 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства» та керуючись положеннями частини 8 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства», Додатком 2 до рішення НКЦ1ІФР від 05.09.2017р. № 662 «Про інформацію, що 
міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
та публічній безвідкличній вимозі», надсилає Товариству публічну безвідкличну вимоїу про 
придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АТП АВТОБУДМОНГАЖ» (далі ~ Вимога):

1. Відомості про:
заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцііі (заявника 

вимоги, який с прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать
іншу або його афіліиоваш ш особам, власником домінуючого контрольної о пакета акцій 
станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № Ш
«ГІро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 
корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені 
статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») та

кожну з афілійованнх осіб особи, що набула право власності на домінуючий 
контрольний пакет акцій Товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника 
вимоги володіли акціями Товариства):

L I.Інформація про Заявника вимоги:
1.1.1. повне найменування відповідно до установчих документів - ТОВАРИСТВО \ 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М»;
1.1.2. код за ЄДРПОУ - 31890277;
1.1.3. місцезнаходження - Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Східна, буд.1;
1.1.4. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному 
капіталі Товариства -  пряме володіння 33 617 136 (тридцять три мільйони шістсот сім паді ія і ь 
тисяч сто тридцять шість) простими іменними акціями, що складає 99,2034°<> с т а т н о г о  
капіталу Товариства; о носередковаие володі 11 ня -  відсутнє;

1.1.5. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 
та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника вимоги:

повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
«ГУДВШ-БРОК»,

місцезнаходження -69000, м.Запоріжжя, 6у л . Центральний, 
код за ЄДРПОУ-  23740981,
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код 
400234-UA40013378;
1.1.6. контактні дані:
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контактна особа -  Г рибельник Марія Станіславівна, посада ~ юрисконсульт ТО 
«ПРОГ РЕС N4»;

телефон/факс -  телефон: (066)113- 68-62, факс: - ;  
електронна пошта: mariagribelnik@gmail.com ; 
адреса для листування: 69083, м.Запоріжжя, вул. Складська. 8;
1.1.7.дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства - 12 листопада 2021 року (повідомлення отримано 
Товариством 19.11.2021 року).

1.2. Інформація про афілійовану особу Заявника вимоги:
1.2.1. повне найменування відповідно до установчих документів - ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТҐРУП» (що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового 
венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Інтерінвест» 
(код та ЄДРІСІ 2331602);

1.2.2. код за ЄДРПОУ -  37408437;
1.2.3. місцезнаходження - Україна, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар 

Центральний, буд.21;
1.2.4. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) афілійованій 

особі Заявника вимоги після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та 
розмір її частки в статутному капіталі Товариства -  пряме володіння 14 090 (чотирнадцять 
тисяч сто дев'яносто) простими іменними акціями, що складає 0.0416% статутного капіталу 
Товариства; опосередковане володіння -  33 617 136 (тридцять три мільйони шістсот 
сімнадцять тисяч сто тридцять шість) простими іменними акціями, що складає 99,2034% 
статутного капіталу Товариства; (опосередковано через ТОВ «ПРОГРЕС М», в якому ТОВ 
«КУА <*ШВЕСТПРУП» володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу);

1.2.5. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 
та реквізити рахунку у цінних паперах афілійованій особі:

повне найменування -  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАПК», 
місцезнаходження -  030037, Україна, м.Київ. вул. Вузівська, будинок 5. 
код за ЄДРПОУ -  19358784,
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 
300574-UA40003565;
1.2.6. контактні дані:
контактна особа -  Грибельник Марія Станіславівна, посада -  юрисконсульт ТОВ 

«ПРОГРЕС М»;
телефон/факс -  телефон: (066)113- 68-62. факс: - ;
електронна пошта: mariagribelnik@gmail.com ;
адреса для листування: 69083, м.Запоріжжя, вул.Складська, 8;
1.2.7. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій Товариства - 12 листопада 2021 року (повідомлення отримано 
Товариством 19.11.2021 року).

1.3. Інформація про афілійовану особу Заявника вимоги:
1.3.1. прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом 

Кравчун Олексій Степанович;
і .3.2. населений пункт місця проживання -  місто Запоріжжя;
1.3.3. реєстраційний номер облікової картки платника податків -
1.3.4. кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) афілійованій 

особі Заявника вимоги після набуття домінуючого контрольного гщ ета акцій Товариства, та 
розмір її частки в статутному капіталі Товариства -  пряме в о ^ & В |^ ^ ^ ^ ь )  простих іменних 
акцій, що складає 0,00001% статутного капіталу Товар 
33 617 136 (тридцять три мільйони шістсот сімнадцять 
іменними акціями, що складає 99,2034% статутного к 
через ТОВ «ПРОГРЕС М», в якому Кравчун О. С. опос 
100% статутного капіталу);

громадянин України

2654906530,

не володіння -  
гч сто тридцятая і сть) простими 

r/алу Т&ЩзиствшцВпосередковано
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1.3.5. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, 
та реквізити рахунку у цінних паперах афілійованій особі:

повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГУДВІЛ-БРОК»,

місцезнаходження -  69000, м.Запоріжжя, буя. Центральний, буд.21, 
код за ЄДРГІОУ -  23740981,
реквізити рахунку у цінних паперах -  Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

400234-100000092;
1.3.6. контактні дані:
контактна особа -  Грибельник Марія Станіславівна, посада -  юрисконсульт ГОВ 

«ПРОГРЕС М»;
телефон/факс — телефон: (066)113- 68-62, факс: - ;
електронна пошта: mariagribelnik@gmail.com ;
адреса для листування: 69083. м.Запоріжжя, вул.Складська. 8:
1.3.7. дата подання повідомлення про набуття права власності на домітючиіі 

контрольний пакет акцій Товариства - 12 листопада 2021 року (повідомлення отримано 
Товариством 19.11.2021 року).

2. Відомості про:
заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства 

публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та

кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом 
України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що 
належать їм або їх афілійованпм особам, вже с власниками домінуючого контрольного 
пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 
Закону України «Про акціонерні товариства», та

кожну з афілШоваиих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товарне іва (осіб, що 
діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями 
товариства),

не надаються у зв’язку з відсутністю осіб, які спільно набули право власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій (осіб, що діють спільно).

3. Відомості про:
ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно \ 

грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни:

Ціна придбання акцій Товариства дорівнює 1,13 гри. (одна гривня тринадцять 
копійок) за одну просту іменну акцію ПрАТ «АТН АВТОБУДМОНТАЖ».

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.
Порядок визначення піни придбання акцій Товариства:
відповідно до частини 5 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ціною 

обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або і реї і 

особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що 
передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно і датою 
набуття.

найвища ціна придбання дорівнює 1,13 грн. (одна гривня тринадцять копійок).

Юридичній особі, за
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даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків
а.іьиої вартості активів такої юридичної особи.

Дані не наводяться оскільки зазначених дій не відбувалося.

3) ринкова вартість акцій Товариства, визначена відповідно до статті 8 Закону 
України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню 
набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій Товариства.

19 листопада 2021 року на своєму засіданні Наглядова рада Товариства прийняла 
рішення про обрання ТОВ «ЕКСПЕРТ+» в якості суб’єкта оціночної діяльності для визначення 
ринкової вартості простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛІН АВТОБУДМОНТАЖ» на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до 
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Відповідно до «ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ № 99-Д/21/1 вартості цінних паперів у вигляді 1 
простої акції у складі пакету, що складає 100% статутного капіталу Приватного акціонерного 
товариства «АТП Автобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 24908520)», наданого оцінювачем ГОВ 
«ЕКСПЕРТ*», ринкова вартість простої іменної акції ПрАТ «АТП АВТОБУДМОНТАЖ» 
станом на 10.11.2021 року дорівнює 1,04 грн. (одна гривня чотири копійки).

Па засіданні Наглядової ради Товариства 09 грудня 2021 року було прийнято рішення 
ствердити ринкову вартість простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНТАЖ» станом на 10.11.2021 року, визначену 
відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ*», у розмірі 1,04 грн. (одна гривня 
чотири копійки).

Враховуючи вищезазначене, ціна придбання акцій Товариства визначається у розмірі 
1,13 і рн. (одна гривня тринадцять копійок).

4. Відомості про:
банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного 

зберігання (ескроу) відповідно до частини дев’ятої статті 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства»:

повне найменування банківської установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

скорочене найменування банківської установи: АТ «ПУМБ»;
ідентифікаційний код юридичної особи: 14282829;
місцезнаходження банківської установи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;
контактний телефон: + 38 (050) 473 33 45;
електронна пошта: custody@pumb.ua
інші відомості, включаючи інформацію про всі відділення АТ «ПУМБ», їх адреси, 

номера телефонів та режим роботи, зазначені на офіційному сайті банківської установи: 
https://www.pumb.ua/

5. Відомості про акціонерне товариство:
5.1. повне найменування відповідно до установчих документів - ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АВТОБУДМОНТАЖ»;
5.2. код за ЄДРПОУ - 24908520;
5.3. місцезнаходження -  69083, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Складська, буд. 8
5.4. номінальна вартість однієї простої акції Товариства -  0,25 гривень (нуль гривень 

двадцять п'ять копійок):
5.5. загальна кількість простих акцій Товариства -  33 887 080 (тридцять гри мільйони 

вісімсот вісімдесят сім тисяч вісімдесят) штук;
5.6. код ISIN випуску простих акцій Товариства -  UA40Q0073951.

6. Відомості про депозитарну установу. 
в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, 
цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних 
здійснюватись переведення депозитарними установами ир; 
рахунків їхніх власників):

6.1. повне найменування депозитарної установи - ТОВАРИ?
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДВІЛ-БРОК»; ß

mailto:custody@pumb.ua
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6.2. місцезнаходження депозитарної установи - 69000, м.Запоріжжя. бул. Центральний. 
буд.2І;

6.3. код за ЄДРПОУ депозитарної установи - 23740981:
6.4. реквізити рахунку у цінних паперах - Депозитарний код рахунку в цінних паперах: 

400234-UA40013378;
6.5. власник рахунку у цінних паперах - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М».

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання 
акцій в у с і х  власників акцій Товариства особою, яка є власником д о м і н у ю ч о г о  

контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою:

7.1. Порядок повідомлення Цей грального депозитарію цінних паперів іа рожриї їм 
інформації акціонерам:

7.1.1. Разом з поданням Товариству публічної безвідкличної вимоги Заявник вимоїн 
надсилає Товариству копію договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською 
установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог ч. 9 ст. 
65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Публічна безвідклична вимога розміщується Товариством на своєму веб-сайті 
http://avtobud.pat.ua/doeuments/infoinshe та у базі даних особи, яка провадить діяльній і. 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу га професійних 
учасників організованих товарних ринків, протягом наступного робочого дня з дня її 
отримання Товариетвом.

Протягом наступного робочого дня з дня отримання Товариством публічної 
безвідкличної вимоги засвідчена Товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією 
договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито 
рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається Товариством до Національної комісії * 
цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. До 
Центрального депозитарію цінних паперів разом з вищезазначеними документами 
надсилається також розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних 
паперів/переліку акціонерів товариства, складеного та оформленого відповідно до вимог 
чинного законодавства та внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів.

7.1.2. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством 
копії публічної безвідкличної вимоги:

встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями 
Товариства;

надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію 
публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між 
Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання 
(ескроу);

розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті https://csd.ua :
2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої 

Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів Товариства та 
надсилає його Товариству.

7.1.3. Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального 
депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної 
безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчен\ 
Товариством копію надісланої публічної безвідкличної вим оги^^ |р§§8 |м изити  банківської 
установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (еск р о ^ ^ ?р е їїїїт^ ^ ^ к о і-о  рахунка:

2) скласти список осіб, у яких придбаваються а к ц і ї н а ч є н н я м ^ Ща  к о ш т і в , щ о

підлягають сплаті заявником вимоги на користь т ш о г о «дЗДіонep!ß гаїкції якого 
придбаваються, а також надати такий список б а н к і в с ь к і Б»,  в якій 
відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначени І Й и сок щ д а с т /< ^ Г о вариством 
на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального^ паперів
відповідно до п. 7.1.2. цієї Вимоги. /
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Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції 
якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це Заявника 
вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Копія публічної безвідкличної вимоги також подається Заявником вимоги до 
депозитарної установи, в якій відкрито його рахунок у цінних паперах.

7.1.4. У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження 
(обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи) має (мають) протягом трьох 
робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження 
про складання переліку акціонерів Товариства надати Товариству завірені нею копії 
документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що 
придбаваються.

Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається Товариством Заявнику 
вимоги для подальшого її надання Заявником вимоги нотаріусу під час встановлення 
обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої 
встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження 
(обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження).

7.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під 
час реалізації Вимоги:

Відповідно до пункту 4.5. розділу І «РЕГЛАМЕНТУ провадження депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів» (у редакції, діючій на дату надання цієї 
Вимоги) у випадку складання реєстру з метою реалізації вимог статгі 65-2 Закону України 
«Про акціонерні товариства» датою обліку вважається дата операційного дня, наступного 
за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на 
складання реєстру власників іменних цінних паперів.

І аке розпорядження Товариство надає разом із засвідченими копіями Вимоги та 
договору про відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу) в порядку, зазначеному в п.
7.1.1. цієї Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства 
засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги та документів, зазначених у п.
7.1.1. цієї Вимоги, складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

7.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких 
придбаваються:

Після надсилання інформації відповідно до п,7Л. цієї Вимоги та забезпечення 
встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства» (за необхідності) Заявник вимоги переказує грошові 
суми за акції, що придбаваються. у наведеному нижче порядку, та інформує про це Товариство 
(з наданням документів, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються).

Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум 
банківській установі АТ «ПУМБ», в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного 
зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні 
спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право 
на отримання коштів).

Банківська установа АТ «ПУМБ», в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), 
протягом трьох років зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких 
придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно 
до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських 
установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкок

Перерахування всього обсягу грошових сум є н ал еж ^^^ ^  Заявником вимоги
зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов’язане протягом наступного роб^ Мапня інформації
про перерахування грошових сум за акції, що придбаваб |ц е  Центральний
депозитарій цінних паперів. |  £

ш&н на



7.4. Пор$щок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на 
акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання 
від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що 
придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до п. 7.1.2. цієї 
Вимоги, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції і 
рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до п.
7.1.2. цієї Вимоги, у разі неотримання від Товариства інформації про те, т о  Заявник вимої и 
надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного 
робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від 
Товариства публічної безвідкличної вимоги.

7.5. Порядок та форма оплати акцій:
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші 

особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання 
коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до будь-якого відділення 
банківської установи АТ «ПУМБ», інформація про яку наведена у пункті 4 цієї Вимог и. 
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються. відбувається в робочі дні (понеділок 
-  п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях АТ «ПУМБ». Необхідна інформація про всі 
відділення АТ «ПУМБ». включаючи їх адреси, номера телефонів та режим роботи, зазначена 
на офіційному сайті банківської установи: Шр$:/Лу\у*у,ріітЬ.ііа

Для здійснення виплати (перерахування) банківською установою АТ «ПУМБ» акціонеру 
грошових коштів, акціонер (уповноважений представник акціонера) надає в банківську 
установу наступні документи:

паспорт громадянина України або Ю картку з безконтактним електронним носієм . 
Ш картку, що не містить безконтактного електронного носія, або іншого документа, що 
посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території 
України для укладення правочннів. зокрема паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон, без відмітки у паспорті про постійне проживання за кордоном, посвідка на постійне 
проживання в Україні, дату видачі та орган, що його видав;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПГ1) (або 
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків іа 
інших обов'язкових платежів або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, якщо 
в паспорті цієї особи контролюючим и органами зроблено відмітку про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про 
реєстраційний номер облікової картки платника податки або територіальними підрозділами 
Державної міграційної служби України внесені дані про РНОКПП (на зворотному боні II) 
картки)/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової каріки 
платника податків в електронному безконтактному носії, або в паспорті проставлено слово 
«відмова»;

представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його 
повноваження;

інші документи на вимогу банківської установи, для здійснення належної 
ідентифікації та верифікації особи.

Уповноважений працівник банківської установи АТ «ПУМБ» здійснює ідентифікацію іа 
верифікацію особи, яка звернулась за отриманням грошових коштів та пройшла псрсиіркл 
реквізитів документів особи з інформацією, відповідно до списку осіб, V яких придбаваються 
акції. Такий список складається Товариством та надається банківсий^^^^й^відповідно до 
п, 7.1.3. цієї Вимоги.

Банк здійснює належну перевірку особи, яка звернулй&'за отриманшШгроїнових 
коштів, у випадках, Передбачених законодавством з п |ш ь  здДШення шішансового 
моніторингу. Банк здійснює перевірку наявності в такої ососіиі[^@ВУДШВ][АЖш'й4 коштів > 
сукупності па підставі даних списку (найменування/прізвищеЖчдо цр4§эддафп /Лгакіянносгі)



акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника 
податку), які мають співпадати з даними документів, пред’явлених особою, або на підставі 
інших документів, що підтверджують існування цього права, та на підставі інформації списку 
про обтяження акцій, які придбаваються.

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться 
у списку акціонерів, а саме: найменування -  для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити 
документів, що засвідчують особу -  для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати 
до банківської установи АТ «ГІУМБ» оригінали або нотаріально звірені копії документів, що 
підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких 
був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі 
оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва 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 документів нотаріально завіреної копії довіреності від 
усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали 
інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково 
надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що 
встановлює факт наявності права власності на акції ПрАТ «АТП АВТОБУДМОИТАЖ» на 
дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у ЗО 
днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих 
документів.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця 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, складеним відповідно до п. 7.13. 
цієї Вимоги, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що 
підтверджують їх правомочність) банківська установа АТ «ГІУМБ», що здійснює 
обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на 
рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або. на їхню 
вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

7.6. Порядок компенсації витрат, т о  пов’язані з реалізацією Вимоги:
Всі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання 

(ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, 
що виплачуються акціонерам (Їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, 
які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням вимог ст. 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства», компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 20 робочих 
днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими 
орні інштами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

04 січня 2022 року

Директор .
ГОВ «ПРОГРЕС М»

Контактний телефон для зворотніх зв’язків по всіх питаннях, які виникатимуть у 
акціонерів після отримання цієї Вимоги: +38(066)113-68-62; електронна адреса: 
mariagribelnik@gmail.com, адреса для листування: 69083, м. Запоріжжя, вул. 
Складська, 8.
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