Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій
Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектноконструкторський інститут «Енергопроект» (ідентифікаційний код
16392628, скорочено: АТ КІЕП або Товариство, місцезнаходження: 01135,
Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 4) про придбання належних їм акцій
(далі - Оферта).
Акціонер АТ КІЕП Приватне акціонерне товариство «МІЖНАРОДНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (скорочено: ПрАТ «МЕК»; ідентифікаційний
код 36285564, адреса місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54,
приміщення 1, офіс 119) відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про
акціонерні товариства" у зв'язку з набуттям контрольного пакету акцій АТ
КІЕП, надає публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників
акцій Товариства про придбання належних їм акцій (Оферту):
1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій приватного
акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй стала
(прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства:
Приватне акціонерне товариство «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» (скорочено: ПрАТ «МЕК»; ідентифікаційний код 36285564,
адреса місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, приміщення 1,
офіс 119);
Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння
акціями простими іменними, 2 415 026 штук (60,7947%);
Контактні дані: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, приміщення 1, офіс
119, телефон: +380689750614.
2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій
товариства є дві та більше особи, що діють спільно:
ПрАТ «МЕК» діє одноосібно.
3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:
Ціна придбання становить 8 (вісім) гривень 34 (тридцять чотири) копійки
за 1 просту іменну акцію АТ КІЕП.
З
огляду на набуття контрольного пакету акцій Товариства, ціна придбання
визначена відповідно до частини 3 статті 65 Закону України "Про акціонерні
товариства" як найбільша ціна з таких:
найвища ціна акції, за якою ПрАТ «МЕК» придбавав акції Товариства
протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного
пакета акцій включно з датою набуття (17.01.2020р.) - 8 (вісім) гривень 34
(тридцять чотири) копійки, без урахування податку на додану вартість;

- найвища ціна акції, за якою особа, або особи, що діють спільно або їх
афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ними опосередковано
набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують
даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття
(17.01.2020р.) за умови, що вартість акцій Товариства, які прямо або
опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної
фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів
такої юридичної особи - зазначені дії не відбувались;
- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»
станом на останній робочий день, що передує дню набуття контрольного пакету
акцій Товариства (станом на 16.01.2020 року) та затверджена рішенням
Наглядової ради АТ КІЕП (протокол очного засідання Наглядової ради АТ
КІЕП від 27.02.2020 № 08-78 Н/20) - становить 7 (сім) гривень 80 (вісімдесят)
копійок, без урахування податку на додану вартість.
4 Порядок реалізації цієї Оферти:
4.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття
пропозиції про придбання у них акцій:
Протягом 20 - (двадцяти) робочих днів з дня закінчення Карантину,
установленого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р.
№ 255 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».
4.2. Свою згоду на продаж акцій АТ КІЕП (прийняття пропозиції про
придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати на адресу АТ КІЕП:
01135, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 4.
Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій АТ
“КІЕП” має містити наступні дані про акціонера:
- Прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків - для фізичних осіб;
- Повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичних
осіб;
- Місце проживання (місцезнаходження);
- Номер контактного телефону;
- Кількість акцій АТ КІЕП, що належать такому акціонеру та щодо яких не
встановлено обмеження (обтяження);
- Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;
- Реквізити банківського рахунку акціонера;
- До повідомлення необхідно прикласти:
•

копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує
наявність у акціонера прав на акції АТ КІЕП;

•

копію сторінок свого паспорту та копію облікової картки платника
податку що містить реєстраційний номер платника податків.

Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій,
акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при
реалізації цієї Оферти.
4.3. Порядок оплати акцій, що придбаваються:
Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде
необхідність укладення відповідного договору купівлі-продажу акцій між
акціонером та ПрАТ «МЕК». Згідно з чинним законодавством правочини щодо
цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або
посередництвом торговця цінними паперами.
Протягом ЗО (тридцяти) днів з дня закінчення строку, зазначеного в пп. 4.1
п.4 Оферти,:
- власник контрольного пакета та/або торговець цінними паперами сплачує
акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій
виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими
акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів
за акції здійснюється на його банківський рахунок, зазначений у повідомленні
про прийняття пропозиції про придбання акцій АТ КІЕП та/або зазначений у
відповідному договорі купівлі-продажу акцій.
- акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір
купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття
власником контрольного пакета права власності на його акції.
При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами
вищезазначених дій власника контрольного пакета та/або торговця цінними
паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.
ВАЖЛИВО:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв
пропозицію про придбання акцій, повинен:
- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування
рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні
акції АТ КІЕП;
- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;
- отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує
наявність у акціонера прав на акції АТ КІЕП;
- надати реквізити банківського рахунку у гривнях (для зарахування коштів
в якості оплати за акції);
У разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій
представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути
належним чином підтверджені.
Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про
придбання у нього акцій, який визначено пп.4.1.п.4 цієї Оферти, не укладання

акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівліпродажу акцій протягом вищезазначеного у цьому пункті строку, звільняє
власника контрольного пакета від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому
акціонеру.
Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх
акціонерів Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» і не можуть бути змінені
на їх вимогу.
5. Спосіб оплати акцій, що придбаваються:
Оплата вартості акцій, що придбаваються, здійснюватиметься виключно
грошовими коштами, шляхом перерахування на поточний рахунок продавця,
зазначений в договорі купівлі-продажу акцій.
Телефон для довідок: +380689750614

Т.в.о. Голови правління ПрАТ «МЕК»

О. Масляк

