ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕНУ ЦІНУ ПРОДАЖУ ВИКУПЛЕНИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА
Шановні Акціонери!
Повідомляємо Вас про те, що позачерговими загальними зборів акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство), які відбулися 19
травня 2021 року (надалі – Загальні збори), прийняте рішення про продаж Товариством власних акцій.
Рішенням наглядової ради Товариства від 21 травня 2021 року (Протокол № 27 від 21 травня 2021 року)
затверджено ринкову вартість акцій Товариства (з урахуванням експертної оцінки Товариства з
обмеженою відповідальністю «Експертне агентство «Укрконсалт») та ціну продажу акцій Товариства –
1,20 (одна гривня 20 коп.) за одну акцію.
Ринкову вартість акцій Товариства визначено відповідно до ст. 8, п. 3 ст. 69-2 Закону України «Про
акціонерні товариства», станом на 18 травня 2021 р., який є останнім робочим днем, що передував дню
проведення Загальних зборів.
Вищезгаданими рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради також:


визначено, що покупцями акцій, викуплених Товариством, можуть бути особи, зазначені у
переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, та які надали
Товариству відповідні письмові заяви (пропозиції) стосовно придбання викуплених акцій
Товариства;



встановлено строк для подання заінтересованими акціонерами Товариства заяв (пропозицій)
стосовно придбання акцій, викуплених Товариством – до 04 червня 2021 року (включно);



встановлено, що у випадку надходження від декількох акціонерів Товариства протягом
встановленого строку пропозицій стосовно придбання викуплених акцій Товариства у загальній
кількості, що перевищує 1 101 407 шт. (один мільйон сто одна тисяча чотириста сім штук) штук,
викуплені Товариством акції розподілятимуться між заінтересованими акціонерами пропорційно
кількості належних їм акцій станом на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають
право на участь у Загальних зборах;



визначено загальні умови продажу акціонерам викуплених Товариством власних акцій, та
затверджено типовий проект договору про продаж викуплених Товариством власних акцій.

Заінтересовані особи можуть ознайомитися з відповідними документами (копіями рішень Загальних
зборів та Наглядової ради, проектом типового договору про продаж викуплених Товариством власних
акцій, тощо) та подати письмові заяви (пропозиції) стосовно придбання викуплених акцій Товариства
не пізніше 04 червня 2021 року (включно), за адресою: 01013, Україна, місто Київ, вул. Баренбойма, 1
(на ім’я Генерального директора). Телефон для довідок: 044 206 72 51.
З повагою,
Голіков Д.Д.,
Генеральний директор

