
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порядок реалізації переважного права акціонерами 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 
 (код за ЄДРПОУ 22925945,  

місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18), 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«ІНЕКО» (далі – «Товариство») повідомляє акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства про 
їх переважне право як акціонерів придбавати акції у процесі приватного розміщення акцій додаткової 
емісії.  

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій прийнято позачерговими 
Загальними зборами акціонерів Товариства 22 лютого 2016 року (Протокол зборів № 14).  

 
1. Дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій:  
 
Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) простих іменних 
акцій існуючої номінальної вартості 0,50 грн. (нуль грн. 50 коп.) кожна, спосіб розміщення акцій – 
приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Акції 
випускаються у бездокументарній формі існування.  

 
2. Ціна розміщення:  
 
Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 0,50 грн. (нуль грн. 50 коп.) за одну акцію. Ринкова вартість 
акцій визначена станом на 04 лютого 2016 р. суб‘єктом оціночної діяльності ПРИВАТНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ «ТАСАДОР», код ЄДРПОУ 34762539, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності         
№ 427/15 від 25.05.2015 року, виданий Фондом державного майна України та затверджена Рішенням 
Наглядової ради Товариства (протокол № 03/16 від 18 лютого 2016 року).  
 
3. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:  
 
Акціонерам Товариства, що є власниками простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення 
про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22 лютого 2016 
року, надається переважне право на придбання акцій, які розміщуються, тобто право придбавати 
розміщувані прості іменні акції пропорційно частці належних їм простих іменних акцій у загальній 
кількості простих іменних акцій.  
 
4. Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких прийнято 
рішення про розміщення:  
 
Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про 
відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.  
 
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, в строк з 01.04.2016 по 22.04.2016 року 
включно, з 10:00 до 17:00 подають на ім’я Голови Правління Товариства письмові заяви про придбання 
акцій додаткової емісії та перераховують кошти на рахунок емітента в сумі, яка дорівнює вартості акцій, 
що ними придбаваються.  
 
Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переважного права на придбання акцій 
приймаються за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.  
 
У заяві акціонера повинно бути зазначено:  
 
• для юридичних осіб - повне найменування та код за ЄДРПОУ, кількість акцій, які планується придбати в 
межах квоти, що визначається виходячи з обсягу емісії та частки акціонера в статутному капіталі 
Товариства, з зазначенням зобов’язання сплатити зазначені в заяві цінні папери відповідно до умов емісії;  
 
• для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків та дані 
документа, що посвідчує особу, місцезнаходження або адреса проживання (прописки, реєстрації), номер 
телефону (факсу або іншу контактну інформацію), кількість акцій, які планується придбати в межах квоти, 



що визначається виходячи з обсягу емісії та частки акціонера в статутному капіталі Товариства, з 
зазначенням зобов’язання сплатити зазначені в заяві цінні папери відповідно до умов емісії.  
 
Заява завіряється особистим підписом заявника–фізичної особи або печаткою та підписом уповноваженої 
особи - юридичної особи та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою.  
 
У разі, якщо акціонер не звернувся до Генерального директора Товариства з заявою на придбання акцій, це 
означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.  
 
Кошти у національній валютіі перераховуються за наступними реквізитами: Рахунок № 265082429, Банк: 
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО: 380805, Призначення платежу: «Оплата за акції 
прості іменні ПАТ ІК «ІНЕКО», без ПДВ». 
 
Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера грошових коштів у сумі вартості акцій, 
що ним придбаваються під час реалізації ним переважного права, але не пізніше 22.04.2016 року видає 
акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що розміщуються.  
 
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій, однак не 
перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, 
вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.  
 
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням 
умов оплати, встановлених цим рішенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а 
сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дати закінчення укладання договорів. 
 
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два 
етапи та планується з 25.04.2016 року по 25.05.2016 року включно:  
 
• Термін проведення першого етапу – з 25.04.2016 року по 20.05.2016 року включно.  
 
Протягом цього терміну Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких 
акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання та перераховані 
кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.  
 
• Термін проведення другого етапу – з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно. 
 
Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення про 
збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, 
Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації 
акціонерами свого переважного права. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені 
акціонера - юридичної особи засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи. Договір купівлі-
продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної 
особи. Фізичні особи для укладання договору купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та 
оригінал довідки про ідентифікаційний номер платника податків.  
 
Вказаний договір укладається на суму, на яку акціонер реалізував своє переважне право на придбання 
акцій.  
 
Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, перший та другий етапи укладення 
договорів з Товариством здійснюватиметься за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18. 
 
Правління Товариства. 


