
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - 
ІНЖИНІРИНГ», код  за ЄДРПОУ 00205618  (надалі – Товариство) повідомляє, що 20 січня 2022 року 
Товариство отримало публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
— ІНЖИНІРИНГ» від заявника вимоги-уповноваженої особи Тичини Оксани Георгіївни, наступного змісту: 
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40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13 

 

№2 від 20.01.2022 року 

 
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 

про придбання акцій в усіх власників акцій  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» 

(далі – Вимога), код за ЄДРПОУ - 00205618, місцезнаходження: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13 
 
Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», Тичина Оксана Георгіївна, яка є 
заявником Вимоги - уповноваженою особою, що діє на підставі Договору про спільні дії від 
01 листопада 2021 року, укладеного між акціонерами власниками простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» 
(далі – Товариство), направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій 
Товариства. 
1. Відомості про заявника Вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій  та його 
афілійованих осіб: оскільки особи спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
Товариства, Вимога подається уповноваженою особою. 
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): 
1) реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого 
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 спільні дії осіб, що є власниками простих іменних акцій приватного акціонерного товариства від 
01 листопада 2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Гордієнко О.В., зареєстрований в реєстрі за №1441; 
2) інформація про заявника Вимоги (для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я та по батькові особи 
згідно з паспортом; населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): Тичина Оксана Георгіївна, м. Київ, реєстраційний номер 
облікової карти платника податків 2910918160; 
3) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) заявнику Вимоги після набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір його частки в статутному капіталі Товариства: 
пряме володіння – 26 623 штуки простих іменних акцій, що складає 0,372826 % статутного капіталу Товариства, 
опосередковане володіння відсутнє (на дату подання Вимоги: пряме володіння – 39 958 штук простих іменних 
акцій, що складає 0,559569% статутного капіталу Товариства, опосередковане володіння відсутнє); 
4) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних 
паперах заявника Вимоги (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних 
паперах): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН», код за ЄДРПОУ: 
37956893, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 27, депозитарний код рахунку у цінних 
паперах 404160-UA10627628; 
5) контактні дані: Тичина Оксана Георгіївна, телефон: +38 044 359 06 64, електронна пошта: 
oksana@tychinalaw.com, адреса для листування: 02055, Україна, м. Київ, просп. Григоренка Петра, буд. 33/44, 
кв. 317; 



6) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства  - 01 листопада 2021 року. 
Відомості про кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 
Інформація про особу 1, що діє спільно: 
1) реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого 
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 спільні дії осіб, що є власниками простих іменних акцій приватного акціонерного товариства від 
01 листопада 2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гордієнко 
О.В., зареєстрований в реєстрі за №1441; 
2) інформація про особу (для юридичних осіб - нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його 
транслітерація українською мовою; місцезнаходження українською та англійською мовами; код/номер з 
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи): Компанія «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (REPENIO HOLDING 
LIMITED,  місцезнаходження: Кіпр, м. Лімассол, 3025, Нафпліу, 15 (Nafpliou 15, 2nd  floor, P.C. 3025, Limassol, 
Cyprus), реєстраційний номер НЕ 264113; 
3) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій Товариства, та розмір його частки в статутному капіталі Товариства: пряме володіння 
– 6 773 246 штук простих іменних акцій, що складає 94,852070% статутного капіталу Товариства, опосередковане 
володіння відсутнє; 
4) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних 
паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН», код за ЄДРПОУ: 37956893, 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 27, депозитарний код рахунку у цінних паперах 
404160-CY20300022; 
5) контактні дані: Харіна Ольга Сергіївна, телефон: +38 044 359 06 64, електронна пошта: 
olga@tychinalaw.com.ua, адреса для листування: 04071, Україна, м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 30/39, офіс 27; 
6) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства  - 01 листопада  2021 року. 
Інформація про особу 2, що діє спільно: 
1) реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого 
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 спільні дії осіб, що є власниками простих іменних акцій приватного акціонерного товариства від 
01 листопада 2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 
зареєстрований в реєстрі за №1441; 
2) інформація про особу (для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з 
паспортом; населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків або 
серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): Тичина Оксана Георгіївна, м. Київ, реєстраційний номер 
облікової карти платника податків 2910918160; 
3) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій Товариства, та розмір його частки в статутному капіталі Товариства:  
пряме володіння – 26 623 штуки простих іменних акцій, що складає 0,372826% статутного капіталу Товариства, 
опосередковане володіння відсутнє (на дату подання Вимоги: пряме володіння – 39 958 штук простих іменних 
акцій, що складає 0,559569% статутного капіталу Товариства, опосередковане володіння відсутнє); 
4) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних 
паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН», код за ЄДРПОУ: 37956893, 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 27, депозитарний код рахунку у цінних паперах 
404160-UA10627628; 
5) контактні дані: Тичина Оксана Георгіївна, телефон: +38 044 359 06 64, електронна пошта: 
oksana@tychinalaw.com, адреса для листування: 02055, Україна, м. Київ, просп. Григоренка Петра, буд. 33/44, 
кв.317; 
6) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства - 01 листопада 2021 року. 



Відомості про кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності 
на  домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату Вимоги такі афілійовані 
особи володіли акціями товариства): 
Інформація про афілійовану особу особи 1, що діє спільно (Компанії «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (REPENIO 
HOLDING LIMITED): 
1) реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого 
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 спільні дії осіб, що є власниками простих іменних акцій приватного акціонерного товариства від 
01 листопада 2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гордієнко 
О.В., зареєстрований в реєстрі за №1441; 
2) інформація про особу (для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з 
паспортом; населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків або 
серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): Лук’яненко Володимир Матвійович, м. Суми; реєстраційний 
номер облікової карти платника податків 1380503930; 
3) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій Товариства, та розмір його частки в статутному капіталі Товариства: пряме володіння 
– 3 095 штук простих іменних акцій, що складає 0,043342% статутного капіталу Товариства, опосередковане 
володіння (через Компанію «РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») -  6 773 246 штук простих іменних акцій, що 
складає 94,852070% статутного капіталу Товариства; 
4) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних 
паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», код за ЄДРПОУ: 21656006, 
місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, депозитарний код рахунку у цінних 
паперах 403683-UA10465138; 
5) контактні дані: Лук'яненко Володимир Матвійович, телефон: +380 54 277 78 08, електронна пошта: 
info@frunze.com.ua, адреса для листування: 40022, Україна, м. Суми, пров. Інститутський, буд.1/1, кв. 15; 
6) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного 
товариства  - 01 листопада  2021 року. 
3. Ціна придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а 
також порядок визначення такої ціни:  
Ціна придбання акцій становить 4,27 грн. (чотири гривні двадцять сім копійок) за одну просту іменну акцію 
Товариства.  Ціна придбання  акцій визначена відповідно до частини 5 статті 652 Закону України «Про 
акціонерні товариства» як найбільша з наступних: 
 найвища ціна акції, за якою заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють 

спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття - 4,00 гривні (чотири гривні нуль 
копійок) за одну акцію; 

 найвища ціна, за якою заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з 
ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують 
даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою 
набуття, 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 обставини відсутні; 

 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 
контрольного пакета акцій Товариства,  - 4,27 грн. (чотири гривні двадцять сім копійок). 

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. Акції Товариства не перебувають в обігу на фондових 
біржах. 
4. Банківська установа, в якій заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу): 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАВЕКС БАНК» (код за ЄДРПОУ:14360920); місцезнаходження: 01021, 
місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2. 
5.  Відомості про акціонерне товариство: 
1) повне найменування відповідно до установчих документів: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ 
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ»; 
2) код за ЄДРПОУ: 00205618; 
3) місцезнаходження: Україна, 40009, Сумська обл., місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13; 



4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 1,92 (одна гривня дев’яносто дві копійки); 
5) загальна кількість простих акцій Товариства: 7 140 852 (сім мільйонів сто сорок тисяч вісімсот п’ятдесят дві) 
штуки; 
6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000146856. 
6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника Вимоги та 
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде 
здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх 
власників): 
1) повне найменування депозитарної установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГЛОБАЛ КАСТОДІАН»; 
2) місцезнаходження депозитарної установи: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 27; 
3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 37956893; 
4) реквізити рахунку у цінних паперах: 404160-UA10627628; 
5) власник рахунку у цінних паперах: Тичина Оксана Георгіївна. 
7. Відомості про порядок реалізації Вимоги: 
1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам: 
Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від заявника Вимоги: 
 надсилає засвідчену копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги 

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

 розміщує Вимогу у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 

 розміщує Вимогу на своєму веб-сайті. 
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги: 

 встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства,  
 надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього Товариства, копію Вимоги 

разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, в 
якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); 

 розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.  
2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги: 
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік акціонерів, 
та надсилає його Товариству. Згідно підпункту 4.5 пункту 4 Розділу І Регламенту провадження депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів датою обліку в розпорядженні на складання реєстру 
власників простих іменних акцій Товариства вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання 
Центральним депозитарієм цінних паперів до виконання розпорядження Товариства на складання реєстру 
власників іменних цінних паперів. 
3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються: 
Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку 
акціонерів зобов’язаний:  

 надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги; 
 надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію Вимоги з реквізитами банківської 

установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка; 
 скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті 

заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються (зазначений список 
складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію 
цінних паперів); 

 надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).  
Товариство 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 
придбаватимуться. 
Після отримання від Товариства зазначеної інформації, заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що 
придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, 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) та інформує про це Товариство. Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням 
заявником Вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.  
Товариство зобов’язане 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, що підтверджують оплату.  
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом 
трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснює 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 здійснює виплату відповідних коштів готівкою.  
4) Порядок 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 та забезпечує 
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 систему 
України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 
у разі неотримання від Товариства інформації про те, що заявник Вимоги надав документи, що підтверджують 
оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання 
Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги. 
 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 банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу), а саме до 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАВЕКС БАНК» (код за ЄДРПОУ: 14360920).  Інформація про відділення 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАВЕКС БАНК» для одержання коштів, включаючи їх адреси, номера 
телефонів та режим роботи, зазначена на офіційному сайті банківської установи: www.pravex.com.ua. 
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, 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, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на 
рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату 
відповідних коштів готівкою. 
Кошти з рахунку умовного зберігання (ескроу) виплачуються банківською установою бенефіціару після надання 
бенефіціаром банківській установі всіх документів, необхідних для встановлення особи цього бенефіціара та 
перевірки наявності в бенефіціара права на одержання коштів, а у випадках, визначених законодавством України, 
в т. ч. нормативно-правовими актами Національного банку України, – після здійснення ідентифікації та 
верифікації бенефіціара. 
6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги: 
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе заявник 
Вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або 
правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). 
Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок заявника 
Вимоги. 
 
 Додаток: 
Копія договору рахунку умовного зберігання (ескроу) №26228700724523 від 28.12.2021 року. 
 

Уповноважена особа      Тичина О.Г.» 
 

Генеральний директор    Лук’яненко В.М. 

 


