
Приватне акціонерне товариство 
« К О Н Ц Е Р Н «ФРЕШ АП» 

04073, м. Київ, вул. Куренівська. 18 

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій 
Приватного акціонерного товариства « К О Н Ц Е Р Н «ФРЕШ АП» 

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-У1ІІ від 23.03.2017 року та статтею 65"" Закону України «І Іро акціонерні товариства», 

Товариство з обмеженою відповідальністю « І Н Т Е Р К О М » . яке є уповноваженою особою, що діє на 
підставі договору про реалізацію прав за акціями від «24» липня 201 8 року, укладеним між 

1) Товариством з обмеженою відповідальністю « І Н Т Е Р К О М » (ідентифікаційний код 30724510; 
місцезнаходження: 03127, м. Київ, вул. Сєченова, 7), якому прямо належить 63 095 184 (шістдесят три мільйони 
дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій Приватного акціонерного 
товариства «КОНЦЕРН « Ф Р Е Ш АІ І» (ідентифікаційний код 00204429, місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. 
Куренівська, 18, далі - Товариство), що становить 42,945727% від загальної кількості простих іменних акцій 
Товариства, його афілійованим особам - 73 666 401 (сімдесят гри мільйони шістсої шістдесят шість тисяч 
чотириста одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 50,141025% від загальної кількості 
простих іменних акцій Товариства, а разом з афілійованими особами - 136 761 585 (сто тридцять шість 
мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що 
становить 93,086752% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та 

2) Товариством з обмеженою відповідальністю « БАЛАДА» (ідентифікаційний код 25663457; 
місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28), якому прямо належить 9 945 785 (дев'ять мільйонів 
дев'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 
6,769597% від загальної кількості прос тих іменних акцій Товариства, 

які разом у сукупності володіють 146 707 370 (сто сорок шість мільйонів сімсот сім тисяч триста 
сімдесят) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 99,856349% від загальної кількості 
простих іменних акцій Товариства та с домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства, 

направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в УСІХ власників акцій Товариства. 

1. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, кожну з осіб, що діють спільно, та їх 
афілійованнх осіб. 

Уповноважена особа: 
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, 

уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, 
що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «24» липня 2018 року. 

2) Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНТЕРКОМ»; 
ідентифікаційний код 30724510; 
місцезнаходження: 03127, м. Київ, вул. Сєченова, 7. 
3) Уповноваженій особі прямо належить 63 095 184 (шістдесят три мільйони дев'яносто п'ять тисяч сто 

вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 
становить 42,945727%. 

4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «1ІВ11 «МАГІСТР», 
місцезнаходження 04655, м.Київ, вул.Полярна, 20, літера А, поверх 1, офіс 6; ідентифікаційний код 34045290. 
Рахунок в цінних паперах 402982-ІМ40000499. 

5) Контактні дані: Байрев І.Д., телефон: +380 44 4966999, факс: +380 44 4966999, адреса електронної 
пошти: 5УІ1еп07@икг.пеІ, адреса для листування: 04073, м. Київ. вул. Куренівська. І 8. 

6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими сі. 65 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: 24.07.2018 року. 

Афілійована особа уповноваженої особи: 
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, 

уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, 
що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «24» липня 201 8 року. 

2) Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю « Ф Р Е Ш ЛАИН»; 
ідентифікаційний код 30724505: 
місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, 14 А. 
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3) Особі прямо належить 60 23 І 562 (шістдесят мільйонів двісті тридцять одна тисяча п'ятсот шістдесят 
дві) штуки простих іменних акцій Товариства, розмір частки її статутному капіталі Товариства становить 
40,996603%. 

4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР», 
місцезнаходження 04655, м.Київ, вул.Полярна. 20. літера А, поверх І, офіс 6: ідентифікаційний код 34045290. 
Рахунок в цінних паперах 402982-ІІА40000501. 

5) Контактні дані: Стойнев С.ГІ., телефон: +380 44 4966999, факс: +380 44 4966999, адреса електронної 
пошти: $уі1еп07@икг.пеї, адреса для листування: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18. 

6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65"2 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: 24.07.2018 року. 

Афілійована особа уповноваженої особи: 
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, 

уповноважена його сторонами на вчинення правочипів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, 
що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «24» липня 201 8 року. 

2) Найменування англійською мовою: Капоігапз, І Т С 
Транслітерація українською мовою: Канотранс, ТОВ 
Місцезнаходження англійською: 237, КНгузІо Зіпугпепзкі ау., оїїісе 7, Уатпа, Виїцагіа. 
Місцезнаходження українською: бул. Христо Смирненски, 237, ос|)іс 7, Варна, 9005. Республіка 

Бол гарія. 
Єдиний ідентифікаційний код в Торговому реєстрі Республіки Болгарія: 103098082.. 
3) Особі прямо належить 13 434 839 (тринадцять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот 

тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 
становить 9,144422%. 

4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Товариство з обмеженою відповідальнісі ю «11ВІІ «МАГІСТР», 
місцезнаходження 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літера А, поверх 1, офіс 6; ідентифікаційним код 34045290. 
Рахунок в цінних паперах 402982-ВС20000440. 

5) Контактні дані: Стойнев С.П., телефон: +380 44 4966999, факс: +380 44 4966999, адреса електронної 
пошти: зуі1еп07@икт.пеІ, адреса для листування: 04073. м. Київ, вул. Куренівська, 18. 

6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65 " Закону України 
«Про акціонерні товариства»: 24.07.2018 року. 

Особа, що діє спільно: 
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, 

уповноважена його сторонами на вчинення правочипів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, 
що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «24» липня 201 8 рок\. 

2) Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАДА»; 
ідентифікаційний код 25663457; 
місцезнаходження: 01021. м. Київ, вул. Інститутська, 28. 
3) Особі прямо належить 9 945 785 (дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот вісімдесят 

п'ять) штук простих іменних акцій, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 6,769597%. 
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 

рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Товарис тво з обмеженою відповідальністю «1ІВІ1 «МАГІСТР», 
місцезнаходження 04655, м.Київ. вул.Полярна, 20. літера А, поверх І, офіс 6; ідентифікаційний код 34045290. 
Рахунок в цінних паперах 402982-ІІА40000500. 

5) Контактні дані: Стойнев С.ГІ., телефон: +380 44 4966999, факс: +380 44 4966999, адреса електронної 
пошти: зуіІеп07@іікг.пеІ, адреса для листування: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18. 

6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: 24.07.201 8 рок\. 

2. Відомості про Товариство: 
1) повне найменування: Приватне акціонерне товариство «КОІ ІЦЕРН « Ф Р Е Ш АІ І»; 
2) ідентифікаційний код: 00204429; 
3) місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18; 
4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 0.25 г ри (нуль гривень двадцять п'ять копійок): 
5) загальна кількість простих акцій Товариства: 146918420 (сто сорок шість мільйонів дев'ятсот 

вісімнадцять тисяч чотириста двадця ть) ш тук; 

? 



6) код І8ІТЧ випуску простих акцій Товариства: УА40000741 16. 

3. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника 
вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде 
здійснюватись переведення прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників): 

1) повиє найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП 
«МАГІСТР»; 

2) місцезнаходження депозитарної установи: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літера А, поверх І, офіс 6; 
3) ідентифікаційний код депозитарної установи: 34045290; 
4) реквізити рахунку у цінних паперах: 402982-ГІА40000499; 
5) власник рахунку у цінних паперах: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНТЕРКОМ». 

4. Банківська установа, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу): 
1) повне найменування банківської установи: Публічне акціонерне товариство «Акордбаик»; 
2) місцезнаходження банківської установи: 04136, м. Київ. вул. Стеценка. 6; 
3) ідентифікаційний код банківської установи: 35960913. 

5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 
Ціна придбання акцій - 0,34 грн. (нуль гривень тридцять чотири копійки) за одну просту акцію 

Товариства. 
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-УІІ1 від 23.03.2017 року, як 
ринкова вартість акцій станом на 24.07.2018 року, затверджена Наглядовою радою Товариства рішенням від 
13.08.2018 року. 

Оплата акцій буде здійснюватись виключно грошовими коштами. 

6. Порядок реалізації цієї вимоги: 
1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації 

акціонерам: 
Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання цієї вимоги від заявника вимоги: 
надсилає 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 депози тарію цінних паперів; 

розміщує вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

розміщує вимогу на своєму веб-сайті. 
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії вимоги встановлює 
обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну 
безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті, протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів. 

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 
переліку акціонерів зобов'язане: 

надісла ти кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги; 
надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію вимоги з реквізитами банківської 

установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка. 
Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про 

перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних 
паперів із наданням документів, що підтверджують оплату. 

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 Товариства копії вимоги складає перелік 
акціонерів Товариства. 

3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються: 
Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 

переліку акціонерів зобов'язане скласти на його підставі список осіб, у яких придбаваються акції, із 
зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого 
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Витрати Товариства, пов'язані з виконанням обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок 

заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства 
разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати. 

Контакти для зворотного зв'язку з акціонерами з усіх питань, що виникатимуть у акціонерів після 
отримання цієї вимоги: 

Стойнев С.П., телефон: +380 44 4966999, факс: +380 44 4966999, адреса електронної пошти: 
5УІІеп07@іікг.пеІ, адреса для і іська, 18. 

14.08.2018 року 

Гірев І.Д. 
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