Оферта (пропозиція) щодо придбання акцій ПАТ «МОНФАРМ»
Шановні акціонери, у відповідності до ст. 65.1. Закону України «Про акціонерні товариства» надаю
пропозицію щодо придбання простих акцій ПАТ «МОНФАРМ»
1) Особа, яка внаслідок придбання акцій ПАТ «МОНФАРМ» з урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала власником значного контрольного пакета акцій товариства:
ПІБ: Кузнєцов Яків Михайлович; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164514079
місце проживання: м.Харків, вул.Чернишевська, 58, кв.3-А.; володію простими іменними акціями ПАТ
«МОНФАРМ»: 6234303 шт., 98,93 % статутного капіталу.
Контактні дані: телефон 0503431590.
Афілійованих осіб немає.
2) Відповідальна особа: Кузнєцов Яків Михайлович. Всі данні про особу вказані у п.1. цієї оферти.
3) Тип акцій, що придбаваються: прості іменні акції ПАТ «МОНФАРМ».
4) Ціна придбання акцій: 4,88 грн. за 1 акцію.
Порядок визначення ціни акції: ціна акції визначається як вартість цінних паперів, визначена на засадах
незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність. Товариство уклало договір про виконання робіт по незалежній оцінці з суб’єктом оціночної
діяльності ТОВ «ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИНГ» по незалежній оцінці 1 простої акції ПАТ «МОНФАРМ».
5) Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій: 15
робочих днів з дня надходження оферти.
6) Порядок оплати акцій, що придбаваються: Оплата за акції буде здійснюватися після укладання договору
купівлі-продажу акцій.
Для укладання договору купівлі-продажу акцій необхідно:
- Надіслати на протязі 15 робочих днів з дня надходження оферти згоду на продаж акцій у письмовій формі
на адресу ПАТ «МОНФАРМ» - 19100, Черкаська обл., Монастирищинський район, м.Монастирище,
вул.Заводська, буд 8. Згода надається у довільній формі. Наприклад:
«Я, _____ПІБ____, надаю згоду на продаж _______ штук акцій ПАТ «МОНФАРМ» за ціною 4,88 грн. за 1
шт.» Підпис, ПІБ, дата, контактний телефон, поштова адреса.
До згоди додається копія свого паспорту та копія облікової картки платника податку що містить
реєстраційний номер платника податків.
- укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «Мілленіум Капітал»,
тел. (044) 4902075 або іншій депозитарній установі на протязі 10 робочих днів з моменту відправлення
Товариству згоди.
- Після відкриття рахунку надати виписку з рахунку в цінних паперах будь-яким зручним способом: поштою
на адресу ПАТ “МОНФАРМ»: 19100, Черкаська обл., Монастирищинський район, м.Монастирище,
вул.Заводська, буд 8 або електронною поштою на адресу: invest248@gmail.com.
- Зв`язатися з представником акціонера за тел.0503431590, або представником ТОВ «Мілленіум Капітал» за
тел (044) 4902075 для обговорення способу підписання договору та інших документів.

7) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: шляхом перерахування грошових коштів на
поточний/картковий рахунок Продавця.
8) найвища ціна, за якою Кузнєцов Я.М. придбавав акції ПАТ «МОНФАРМ» протягом 12 місяців, що
передують дню набуття зазначеного пакета акцій включно з днем набуття:
протягом 12 місяців що передують дню набуттю такого пакету акцій, а саме 07.08.2017 р., угод з акціями
ПАТ «Монфарм» не укладалось. Ціна придбання пакету акцій ПАТ «Монфарм» на день набуття такого
пакету складала 389644,25 грн., або 0,25 коп. за 1 акцію.
9) Наміри Кузнєцова Я.М. щодо подальшої діяльності Товариства, зокрема основних напрямів його діяльності,
включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства:
Напрямки діяльності Товариства не змінюються, істотних змін умов працевлаштування працівників та керівництва
Товариства не відбудеться.
10) Інформація про джерела фінансування, пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний
контрольний пакет акцій товариства: власні кошти.
11) Інформація про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються,
визначено оплату цінними паперами: оплата за акції Товариства буде здійснюватися грошовими коштами.
12) Ця пропозицій про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання значного контрольного та
домінуючого пакета акцій Товариства, відповідає вимогам статті 651 Закону України «Про акціонерні товариства».
13) Будь-який акціонер має право звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням
Товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій Публічного акціонерного товариства «Монфарм» за
наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства.
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