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Відповідно до ч. 4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), «Оферта 
надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім’я наглядової ради або виконавчого органу 
(якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства 
допущено до торгів.». 

На виконання вищезазначеної норми Закону, надсилаю на адресу місцезнаходження товариства на 
ім’я виконавчого органу публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів  -  власників  простих  
акцій  ПрАТ «РМЗ «Модуль» про придбання їх акцій. 

 
Додаток: Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів  -  власників  простих  акцій  ПрАТ 

«РМЗ «Модуль» про придбання їх акцій. 
 
18.01.2019 
 
Аляб’єв О.В.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Директору 

Приватного акціонерного товариства  
«Ремонтно-механічний завод «Модуль» 

02091, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9 
 

Аляб’єва Олександра В’ячеславовича 
07400, Київська область, Броварський район, 

 місто  Бровари, вул. В. Стефаника, буд. 6 
тел. 0952707850 

 
 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 
акціонерам - власникам акцій ПРАТ «Ремонтно-механічний завод «Модуль» про придбання 

належних їм акцій 
 

10 грудня 2018 року я, Аляб’єв Олександр В’ячеславович (РНОКПП 2708810333, адреса реєстрації: 
Україна, 07400, Київська область, Броварський район, місто Бровари, вул. В. Стефаника, буд. 6) став 
власником 4900000 (чотири мільйони дев’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Приватного 
акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль» (далі - ПРАТ «РМЗ «МОДУЛЬ»), що 
складає контрольний пакет акцій  ПРАТ «РМЗ «МОДУЛЬ», а саме 94,24% відсотків простих іменних акцій 
Товариства. 

Відповідно до ч. 4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), «Особа (особи, 
що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать 
їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій 
приватного акціонерного товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з 
дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов’язана запропонувати всім акціонерам 
придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання 
до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про 
придбання належних їм акцій (оферти). 

Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім’я наглядової ради або 
виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери 
(акції) товариства допущено до торгів.». 

На виконання вищезазначеної норми Закону, надсилає Наглядовій раді Товариства дану публічну 
безвідкличну пропозицію для  всіх акціонерів  -  власників  простих  акцій  ПрАТ «РМЗ «Модуль» про 
придбання їх акцій. 

Даною пропозицією я повідомляє про те, що зобов’язуюсь придбати у акціонерів ПрАТ «РМЗ 
«Модуль» належні їм прості іменні акції ПрАТ «РМЗ «Модуль» на наступних умовах: 

-  ціна придбання акцій та порядок її визначення: 1 акція – 1,37 (одна гривня 37 копійок) 
гривень без ПДВ. Ціна за якою має намір придбати акції у акціонерів Товариства визначена відповідно до 
ч. 5 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства». 

- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про 
придбання акцій: 15 робочих днів з дати надходження оферти.  

- порядок оплати акцій, що придбаваються: сплата коштів акціонеру, що прийняв пропозицію, 
здійснюється шляхом перерахування йому грошових коштів на вказаний таким акціонером розрахунковий 
рахунок протягом 2 (двох) робочих днів з дати зарахування належних акціонеру акцій на рахунок Аляб’єва 
О.В. у цінних паперах відкритий у депозитарній установі. 

- спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: грошовими коштами у безготівковій 
формі. 

Аляб’єв О.В. повідомляє, що у нього відсутні афілійовані особи. 
 
18.01.2019 
 
Аляб’єв О.В.   
 


