ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ "
(ідентифікаційний код юридичної особи 00952389) повідомляє, що 08 серпня 2018р.
отримано від АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В. (номер в торговому
реєстрі 24367223) Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ», та у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»,
розміщує наступну інформацію:

Публічна безвідклична вимога
(далі – Вимога) про придбання акцій в усіх власників акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(далі – Товариство або ПрАТ «НК КХП»)
код за ЄДРПОУ: 00952389
місцезнаходження: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул.
Промислова, буд.13
ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. (Нiдерланди) що заснована та
існує за законодавством Королівства Нідерланди, головний офіс якої знаходиться за адресою:
Кінгсфордвег 83, 1043ДжП Амстердам, Нідерланди, номер в торговому реєстрі 24367223,
та є власником домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
ідентифікаційний код
00952389, місцезнаходження: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул.
Промислова, буд.13,
у розмірі 16930161 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч сто шістдесят одна)
штуку простих іменних акцій ПрАТ «НК КХП», що складає 99,197062 відсотків від Статутного
капіталу ПрАТ «НК КХП» та від загальної кількості акцій ПрАТ «НК КХП»,
направляє Вимогу, керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»
№1983-VIII від 23.03.2017 року та статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні
товариства» та надає наступні відомості:
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 не укладався, у зв’язку з тим що
заявник Вимоги володіє 99,197062 в Статутному капіталі ПрАТ «НК КХП» одноособово.
2) інформація про особу заявника Вимоги: юридична осіба – нерезидент; повне
найменування відповідно до установчих документів: «Альфред С. Топфер Інтернешенал
Нідерланди Б.В.» / Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V.; місцезнаходження: Нідерланди
1043 ДжП Амстердам Кінгсфордвег 83/ The Netherlands 1043 GP Amsterdam Kingsfordweg 83;
Реєстраційний номер 24367223. Станом на дату подання Вимоги афілійовані особи відсутні.
3) Альфред С. Топфер Інтернешенал Нідерланди Б.В.» / Alfred C. Toepfer
International Netherlands B.V. належить 16930161 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять
тисяч сто шістдесят одна) штука простих іменних акцій ПрАТ «НК КХП», що складає 99,197062
відсотків від Статутного капіталу ПрАТ «НК КХП» та від загальної кількості акцій ПрАТ «НК КХП».
4) Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити
рахунку у цінних паперах АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В.» /
ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V.: повне найменування: Публічне
акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"; місцезнаходження: 01011 м. Київ вулиця
Лєскова, буд. 9; код за ЄДРПОУ: 14305909; реквізити рахунку у цінних паперах: 300053NL20501114; власник рахунку у цінних паперах: АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ
НІДЕРЛАНДИ Б.В.» / ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V..
5) Контактні дані АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В.» / ALFRED
C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V.: контактні особи (повне ім’я та посада) –
Представник АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В.» / ALFRED C. TOEPFER
INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. згідно довіреності №б/н від «22» червня 2018 р. - САВИСЬКО
ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; телефон/факс – 0504488965; (044) 230 03 52; електронна пошта Andrii.Kozhushko@adm.com; адреса для листування - 04070, вул. Петра Сагайдачного 16А, м.
Київ.
6)
Дата
подання
повідомлення
про
намір
скористатися
правами,
передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - «17» липня 2018
року.

7) Відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»:
1) повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
2) код за ЄДРПОУ: 00952389
3) місцезнаходження: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул.
Промислова, буд.13
4) номінальна вартість однієї простої акції товариства: 0,25 гривень (двадцять п’ять копійок)
кожна
5) загальна кількість простих акцій товариства: 17067200 (Сімнадцять мільйонів шістдесят сім
тисяч двісті) простих іменних акцій
6) код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000129936
8) Інформація про Банківську установу, в якій заявником Вимоги відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу):
1) повне найменування банківської установи: Публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь
Банк»;
2) місцезнаходження банківської установи: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;
3) ідентифікаційний код банківської установи: 14361575.

9) Ціна придбання акцій та порядок її визначення: Ціна придбання акцій – 2,87 (дві гривні
вісімдесят сім копійок) грн. за одну просту акцію Товариства (загальна кількість акцій, яка
придбається Заявником вимоги складає 137 039 штук на загальну вартість 393 301,93 грн.). Ціна
придбання акцій визначена у порядку, передбаченому частиною другою Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від
23.03.2017 року, як ринкова вартість акцій станом на «02» серпня 2018 року, затверджена
Наглядовою радою ПрАТ «НК КХП» рішенням від 02.08.2018 року.
Оплата акцій буде здійснюватись виключно грошовими коштами.

-

-

-

-

10) Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання
акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):
1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації
акціонерам:
Протягом одного наступного робочого дня з дня отримання ПрАТ «НК КХП» від АЛЬФРЕД
С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В.» / ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL
NETHERLANDS B.V. - Заявника Вимоги, ПрАТ «НК КХП» здійснює наступні дії:
розміщує Вимогу на своєму веб-сайті: nkhp.admsilos.com.ua
розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність
з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
надсилає засвідчену ПрАТ «НК КХП» 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.
2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час
реалізації Вимоги:
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від ПрАТ «НК КХП»
засвідченої ПрАТ «НК КХП» копії публічної безвідкличної Вимоги складає перелік акціонерів
товариства та надсилає його ПрАТ «НК КХП».
3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Заявник Вимоги сплачує ціну акцій акціонерам 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)
ПрАТ «НК КХП» протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію
цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
скласти Список осіб, на підставі переліку акціонерів отримання від Центрального депозитарію, у
яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на
користь кожного акціонера, акції якого придбаваються;
надати Список осіб банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);

-

надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги.
ПрАТ «НК КХП» протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого
придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ
НІДЕРЛАНДИ Б.В.» / ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. (заявника Вимоги) із
зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В.» / ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL
NETHERLANDS B.V. (заявник Вимоги) протягом 3-х банківських днів 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). Перерахування всього обсягу
грошових сум є належним виконанням заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що
придбаваються.
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)
зобов’язана здійснювати 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 здійснювати
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
ПрАТ «НК КХП» 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, у разі неотримання від ПрАТ «НК КХП»
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 ПрАТ «НК КХП» вимоги.
5) порядок та форма оплати акцій:
Оплата акцій буде здійснюватись виключно грошовими коштами. Порядок оплати акцій
встановлюється чинним законодавством України у сфері Банків та банківської діяльності та
відповідно до внутрішніх документів ПРАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - банківської установи, в якій
відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі.
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у відділенні ПРАТ«КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК», яке розташоване за адресою 74900, Херсонська обл, м. Нова Каховка,
вул.Первомайська, буд.19
Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати
його особу.
У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку
акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що
засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської
установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально
звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких
був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал
або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.
Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою)
усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до
інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших
співвласників на вчинення таких дій.
У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з
дня їх надходження, що необхідні ПРАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для перевірки наданих
документів.
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, складеним відповідно до вимог Закону України
«Про акціонерні товарисвта», а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно
до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що
підтверджують їх правомочність) ПРАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», здійснює перерахування коштів
на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню
вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

За детальною інформацію, щодо порядку отримання коштів, акціонерам необхідно звертатися
до представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ» за адресою Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул. Промислова,
буд.13, (05549) 7-30-72, 7-29-77 Голова Правління Череднiченко Олександр
Миколайович (в робочі дні з 09-00 до 13-00 год.)
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 має права здійснювати 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 цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.
Контактний телефон для зворотних зв’язків по всім питанням, які виникатимуть
після отримання цієї Вимоги: тел. (05549) 7-30-72, 7-29-77 Голова Правління
Череднiченко Олександр Миколайович (в робочі дні з 09-00 до 13-00 год.) або тел.
(0482) 34-55-61 Чечель Ірина Василівна.

Представник
АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ Б.В. згідно довіреності №б/н від
22.06.2018 р.
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