
Повідомлення, щодо продажу акцій  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» 

 
Шановні акціонери ! 

  

«01» березня 2021 р. позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі за текстом – Товариство, або ПРАТ «ОДАЗ»), ідентифікаційний код 
юридичної особи 00231604, місцезнаходження: 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепiги, будинок 2, ухвалено позитивне 
рішення по питанню порядку денного № 3 «Прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих 
Товариством власних акцій та затвердження умов та порядку їх продажу». 

Продаж акцій здійснюється за ціною їх ринкової вартості, яка визначена згідно вимог статті 8 Закону України «Про 
акціонерні товариства», як ринкова вартість майна Товариства (включно з цінними паперами) відповідно до вартості 
майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав  та професійну оціночну діяльність суб’єктом 
оціночної діяльності — суб’єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 30256674, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Буніна, 10), у Звіті з незалежної оцінки ринкової 
вартості 1 (однієї) простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» та пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» у розмірі 100 %, складеному станом на «26» лютого 2021 року. Згідно вищезазначеного 
Звіту, ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» станом на «26» лютого 2021 року становить 1,50 грн. (Одна гривня п’ятдесят  копійок).  

За відповідним рішенням Наглядової Ради ціна продажу 1 акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» відповідає ринковій вартості 1 акції ТОВАРИСТВА та становить 1,50 грн. 
(Одна гривня п’ятдесят  копійок).  

Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати подання Заяви про намір придбати акції зобов’язані укласти Договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою. 

Для придбання акцій акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на «01» березня 2021 року, у 

період з «10» березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 год. (для особистого подання ) 
подають до Товариства за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, будинок 29, письмову Заяву про намір придбати 

акції. В заяві, що надається на ім’я Голови Правління Товариства, обов’язково мають бути зазначені: повне прізвище, ім’я 
та по-батькові (найменування) акціонера; реєстраційний номер облікової картки платника податків; адресу реєстрації 

акціонера та поштову адресу (із зазначенням поштового індексу); банківські реквізити; контактні дані (телефон, факс, 

е-mаіl); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати 
зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше 

трьох банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною 
установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування 

акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі 
подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим 

представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження 
такого представника, а також, у разі подання заяви поштою, підпис представника акціонера засвідчується нотаріально. 

До Заяви про намір придбати акції обов’язково додається виписка про стан рахунку в цінних паперах, яка складена не 
пізніше, ніж за три календарних дні до дати подання Заяви про намір придбати акції.  

Неподання акціонером Заяви про намір придбати акцій, у строки та у порядку, які затвердженні рішенням цих загальних 

зборів, вважається відмовою акціонера від використання свого права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу 
шляхом продажу. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого 

права на придбання акцій, що пропонуються до розподілу шляхом продажу, не передбачене. 

У разі надсилання поштою Заяви про намір придбати акції, акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здійснити таке 
відправлення на адресу Товариства не пізніше ніж за п’ять днів до дати закінчення строку подання Заяв про намір 

придбати акції. Подання Заяви про намір придбати акції в електронній формі - не допускається. 

Заяви про намір придбати акції, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «10» 
березня 2021 року по «19» березня 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після 

подання інших Заяв. Заяви задовольняються у порядку черговості надходження Заяв, відповідно до записів у журналі 
реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих 

акцій.  

На підставі Заяви про намір придбати акції, поданої акціонером, Товариство та акціонер із залученням торговця цінними 
паперами укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства протягом 5 (п’яти) 

робочих днів після дати подання Заяви, але не пізніше 13.00 «19» березня 2021 року. Договори купівлі-продажу акцій 
укладаються за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепiги, будинок 29, кабінет Голови правління Товариства. 

Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами несе Товариство. Призначити Граматика Вадима Івановича 
(РНОКПП 2729915333) Голову Правління ПРАТ «ОДАЗ» уповноваженою особою Товариства, якій надаються 

повноваження,  зокрема але не виключно, проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з власниками-
акціонерами у процесі продажу акцій, підписання відповідних договорів щодо купівлі-продажу акцій на користь акціонерів 

від імені Товариства. 

Акціонер зобов’язується у день укладання договору купівлі-продажу акцій підписати усі необхідні документи, які 
визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії 

для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи 
несе акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах. 

Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій протягом трьох банківських днів, але 

не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року, грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває 
акції, має сплатити 100% від загальної вартості цих акцій на поточний рахунок, який вказаний у договорі купівлі-продажу 

акцій, призначення платежу: «За прості іменні акції ПРАТ «ОДАЗ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ». 

Акціонер, який придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій та копію розпорядження на 
зарахування цінних паперів не пізніше 16.00 год. «19» березня 2021 року. 

Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбаває, та/або 

не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів. У такому 
разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції. 

           
 
 

Наглядова Рада ПРАТ «ОДАЗ» 


