
Повідомлення 

про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонерам 

Приватного акціонерного товариства  «Харківенергозбут» (далі - Товариства) 

Шановні акціонери! 

 

Повідомляємо Вас, що позачерговими  Загальними зборами акціонерів Товарис-

тва, які відбулися дистанційно 04 лютого 2022 року (протокол від 10.02.2022 № 7), було 

прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів. 

Відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон), 

кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення 

обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, 

якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належ-

них їм акцій відповідно до частини першої та другої 68 статті Закону, складається на 

підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких 

було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 

Керуючись вимогами Закону та у порядку, встановленим Статутом Товариства, 

повідомляємо про виникнення у акціонерів Товариства, права вимагати обов’язкового 

викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якими володів акціонер на час про-

ведення вищевказаних Загальних зборів акціонерів. 

Ринкова вартість однієї акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяль-

ності, обраним 16 лютого 2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства та стано-

вить 1,00 грн. 

Відповідно ст. 69 Закону  ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову 

вартість. 

На час публікації даного повідомлення, Наглядовою радою Товариства не за-

твержена  ціна викупу акцій. 

Таким чином, повідомляємо Вас про наступне: 

1. ціна викупу акцій –          грн.; 

2. загальна кількість акцій, викуп яких мають право вимагати акціонери, стано-

вить – 76 436 210 шт.; 

3. загальна вартість у разі викупу акцій складає –           грн.; 

4. строк здійснення Товариством укладання договору та оплати вартості акцій, 

у разі отримання вимоги про обов’язковий викуп акцій, встановлений ст. 69 

Закону України "Про акціонерні товариства", за умови надання всіх необ-

хідних документів та вчинення усіх дій, необхідних для набуття Товариством 

права власності на акції. 


