
Отримувач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДНТПРОПОЛІМЕРМАШ"

(далі - Товариство) 
49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

проспект Богдана Хмельницького, будинок 147, 
код за ЄДРПОУ 00218615

Відправник: акціонер DPM HOLDING LTD 
(ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД) (далі -  Власник) 

в особі Гапоненко Олени Василівни

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі -  Вимога)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00218615; місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект

Богдана Хмельницького, будинок 147)

1. Відомості про
1.1. Заявника Вимоги -  власника домінуючого контрольного пакета акцій:
1) інформація про особу (юридичну особу -  нерезидента):
повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою: DPM 

HOLDING LTD (ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД);
місцезнаходження українською та англійською мовами: Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortola,British Virgin Islands (Тридент Чемберс, поштова скринька 146, Роуд Таун, 
Тортола, Британські Віргінські острови);

код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: 1844307.

2) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття
домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі 
товариства: особі станом на дату надання цієї Вимоги прямо належить 1 926 717 простих
іменних акцій, що складає 99,3629% статутного капіталу Товариства;

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та 
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за 
ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК ВОСТОК», місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.. 
Курсантська, буд.24, код за ЄДРПОУ 26237202, номер рахунку у цінних паперах Заявника 
301309-VG20003252.

4) контактні дані:
контактні особи (повне ім'я та посада): довірена особа Г’апоненко Олена Василівна;
телефон/факс: +38 (056) 732-31-83, факс +38 (056) 732-31-45;
електронна пошта: pogrebnaja@const.dp.ua;
адреса для листування: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана 

Хмельницького, будинок 147.
5) дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 

Закону України "Про акціонерні товариства": 07.11.2018 року.
1.2. Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що є власником домінуючого 

контрольного пакета акцій не наводиться, оскільки станом на дату Вимоги афілійовані особи 
Заявника Вимоги акціями Товариства не володіють.

2. Відомості про заявника Вимоги — уповноважену особу, якщо рішення про подання до 
Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про кожну з таких осіб та 
кожну з їх афілійованих осіб: Власник домінуючого контрольного пакета - акціонер DPM
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HOLDING LTD (ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД) набув право власності на домінуючий контрольний пакет 
акцій, діючи самостійно, не узгоджуючи свої дії з третіми особами та не укладаючи договори про 
спільні дії.

3. Відомості про ціну придбання акцій:
Ціна придбання акцій становить 5,28 грн. (п’ять гривень двадцять вісім копійок) і являє собою 

ринкову вартість акцій, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання 
Товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону 
України "Про акціонерні товариства".

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

4. Відомості про банківську установу, в якій Заявником Вимоги відкривається рахунок 
умовного зберігапня (ескроу):

найменування банку; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»;
код за ЄДРПОУ: 21322127;
місцезнаходження: 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м, Дніпро, пр. Олександра Поля, 46;
код (МФО) банку: 306500;
тел. +38 (0562) 38-76-87, (056) 790-32-12.
Адреса та телефон для звернень: 49000, Україна, м. Дніпро, вул.. Володимира Мономаха, 5, тел. 

0800500999.

5. Відомості про Товариство:
1) повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДШПРОПОЛІМЕРМАІ1Г';
2) код за ЄДРПОУ: 00218615;
3) місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана

Хмельницького, будинок 147;
4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 5,25 грн. (п’ять гривень двадцять п'ять 

копійок);
5) загальна кількість простих акцій Товариства: 1 939 071 штук;
6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000150098.

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах 
Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних 
паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції 
з рахунків їхніх власників):

1) повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК ВОСТОК»;

2) місцезнаходження депозитарної установи: 49051, Дніпропетровська обл,, м. Дніпро, вул.. 
Курсантська, буд.24;

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 26237202;
4) реквізити рахунку у цінних паперах: 301309-VG20003252;
5) власник рахунку у цінних паперах: DPM HOLDING LTD (ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД).

7. Порядок реалізації цієї Вимоги:
1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації 

акціонерам:
Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги

• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті та
• розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• 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 депозитарію цінних



паперів.
Протягом наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги 

Центральний депозитарій цінних паперів розміщує Вимогу на своєму сайті.
Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії 

Вимоги Центральний депозитарій цінних паперів складає перелік акціонерів Товариства та надає його 
Товариству.

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

• надіслати 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, та надсилає його Товариству. Відповідно до Регламенту 
Центрального депозитарію цінних паперів, що набув чинності 13.12.2018, датою обліку (переліку 
акціонерів) вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним 
депозитарієм до виконання розпорядження Товариства на складання реєстру власників іменних 
цінних паперів, яке подається Товариством разом з зазначеними вище документами.

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 список осіб, у яких придбаваються акції, із 
зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, 
акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок 
умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку 
акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Товариство повинно надіслати 
кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня 
отримання переліку акціонерів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого 
придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що 
належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації та забезпечення встановлення обмеження (у разі необхідності) 
Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування 
грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання 
(ескроу).

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, абр іншим особам, які відповідно до законодавства мають право 
на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату 
відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких првдбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які 
відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка 
умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий 
рахунок умовного зберігання (ескроу).

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 банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання 
(ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або 
правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

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 (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання коштів).

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від

Товариства 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, встановленого відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства», у разі неотримання від Товариства 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 Товариства Вимоги.

5) порядок та форма оплати акцій: Грошовими коштами в національній валюті України — 
гривні. Банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), 
здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або 
правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

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 (іх 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 від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть 
після отримання акціонерами цієїВимоги: -К38 (056) 732-31-83.
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