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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» 

 (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село 
Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1)  

повідомляє, що 08.05.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича 
публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства 
особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій наступного змісту: 

  
Генеральному директору  

ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» 
Манжелей Ю.Р. 

Акціонера ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» 
Бикова Геннадія Миколайовича 

(персональні дані акціонера, не передбачені до розміщення в загальному доступі) 
Контактний телефон: +3 8 099 059 86 89 

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА  
ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРIВ» ОСОБОЮ, ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО 
ПАКЕТА АКЦІЙ 

 
1. Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, 
який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим 
особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом 
України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі- Закон) та реалізує 
права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»): 
1) інформація про особу (для фізичних осіб - громадян України): 
прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Биков Геннадiй Миколайович (далі – «Особа», 
«Заявник вимоги»); 
населений пункт місця проживання: місто Харків; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: персональні дані акціонера, не передбачені 
до розміщення в загальному доступі;  
паспорт: персональні дані акціонера, не передбачені до розміщення в загальному доступі; 
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: станом на 04.06.2017 Особа була прямим власником домінуючого контрольного пакета акцій 
Товариства і володіла 40 018 085 простими іменними акціями Товариства або 95,7177% статутного капіталу 
Товариства. 25.04.2019 Особа набула право власності на акції, внаслідок чого домінуючий контрольний 
пакет акцій збільшився до 41 644 569 акцій або 99,6080% статутного капіталу Товариства; 
3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах Особи: 
повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»;  
місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська 2/12;  
код за ЄДРПОУ: 09807750,  
реквізити рахунку у цінних паперах: 300657-UA10033015; 
4) контактні дані: 
контактні особи: Жукова Надія Дамірівна, уповноважений представник Особи згідно довіреності від 15 
квітня 2019 року; 
телефон: +3 8 099 059 86 89; 
факс: - 
електронна пошта: ac.zhukova@gmail.com; 
адреса для листування: 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 16; 
5) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: 26.03.2019. 
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6) Станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017) та на дату надання цієї Вимоги (08.05.2019) 
Биков Г.М. не має афілійованих осіб та укладених договорів про спільні дії з іншими особами.  
 
2. Відомості про акціонерне товариство: 
1) повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"; 
2) код за ЄДРПОУ: 00375160; 
3) місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарiчна, будинок 1; 
4) номінальна вартість однієї простої акції товариства: 0 гривень 25 копійок; 
5) загальна кількість простих акцій товариства: 41808440; 
6) код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000089973. 
 

3. 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 
здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх 
власників): 
1) повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРСИББАНК»; 
2) місцезнаходження депозитарної установи: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська 2/12; 
3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750; 
4) реквізити рахунку у цінних паперах: 300657-UA10033015; 
5) власник рахунку у цінних паперах: Биков Геннадій Миколайович. 

 

4. Ціна придбання акцій, а також порядок визначення такої ціни: 
Ціна придбання (ціна обов’язкового продажу) акцій складає 1,28 грн. за 1 (одну) просту іменну акцію. 
Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. Акції ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ» не включено до жодного біржового реєстру і згідно ч.2 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах», ціною обов’язкового продажу акцій Товариства є ринкова вартість акцій, визначена 
суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність станом на дату отримання акціонерним товариством повідомлення про 
намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Ринкову вартість акцій (ціну обов’язкового продажу) визначено суб'єктом оціночної діяльності 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРІТАС ІСТЕЙТ» (Код ЄДРПОУ 40833869) 
станом на 26.03.2019 (дату отримання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими 
статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») та затверджено  рішенням Наглядової ради 
ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» №43/1 від 24.04.2019. Рішення про залучення  суб'єкта 
оціночної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРІТАС ІСТЕЙТ» 
прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №41 від 26.03.2019).  
 
5. Банківська установа, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) 
відповідно до частини дев’ятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:  
повне найменування банківської установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ПРИВАТБАНК»; 
скорочене найменування банківської установи: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 
ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570; 
місцезнаходження банківської установи: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д; 
контактні телефони: 3700. 
електронна пошта: escrow@privatbank.ua 
 
6. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх 
власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (далі - 
Вимога): 
6.1. порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації 
акціонерам:  
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6.1.1. ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» протягом наступного робочого дня з дня отримання 
Вимоги від Заявника вимоги: 

 розміщує Вимогу на своєму веб-сайті; 
 розміщує Вимогу в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; 
 надсилає копію Вимоги, разом із копією договору, укладеного між Заявником вимоги та 

банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), що засвідчені ПАТ 
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України і Центрального депозитарію цінних паперів; 

6.1.2. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, наступного робочого дня з дати отримання від ПАТ «СУМСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги: 

 встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями 
товариства; 

 надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію 
публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником 
вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); 

 розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті; 
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати отримання від ПАТ 
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги 
складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству. 
 
6.1.3. 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 публічної безвідкличної вимоги; 
- надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої публічної безвідкличної 

вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання 
(ескроу), та реквізити такого рахунка; 

- 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 відповідно до цієї частини 

6.1.4. Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого 
придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням 
кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться. 
Копія публічної безвідкличної вимоги також подається Заявником вимоги до депозитарної установи, в якій 
відкрито його рахунок у цінних паперах. 
6.1.5. У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна 
установа (депозитарні установи) має (мають) протягом трьох робочих днів з дня отримання від 
Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про складання переліку акціонерів Товариства 
надати Товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке 
накладено на акції, що придбаваються. 

Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається Товариством Заявнику вимоги для 
подальшого її надання Заявником вимоги нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) 
відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено 
обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати 
встановлення нотаріусом обтяження (обмеження). 
6.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації 
Вимоги:  

Відповідно до пункту 2.2.26. розділу ІІ «Регламенту провадження депозитарної діяльності 
Центрального депозитарію цінних паперів» (у редакції, діючій на дату надання цієї Вимоги) у випадку 
складання реєстру з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» датою 
обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до 
виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.  
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Таке розпорядження Товариство надає разом із засвідченими Товариством копіями Вимоги та 
договору про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) в порядку, зазначеному в п. 6.1.1. цієї 
Вимоги.  
6.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються: 

6.3.1. Після надсилання інформації відповідно до п.п. 6.1.1. та 6.1.3. цієї Вимоги та забезпечення 
встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства» (за необхідності), Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що 
придбаваються, у наведеному нижче порядку, та інформує про це Товариство (з наданням документів, що 
підтверджують оплату акцій, які придбаваються). 

6.3.2. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській 
установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 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). 

6.3.3. Банківська установа АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в якій відкрито рахунок умовного зберігання 
(ескроу), протягом трьох років 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. 

6.3.4. Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги 
зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.  

6.3.5. 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.  

6.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції: 
6.4.1. 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, встановленого відповідно до п. 6.1.2. цієї Вимоги, 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 п. 6.1.2. цієї Вимоги, 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 публічної безвідкличної вимоги. 

6.5. Порядок та форма оплати акцій: 
Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі шляхом перерахування Заявником Вимоги 

грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу). Перерахування всього обсягу грошових сум є 
належним виконанням Заявником Вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються. 

Акціонери, акції яких придбаваються (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 Сумської філії, Центрального відділення банківської установи АТ 
КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою м. Суми, вул. Горького, буд 5а.  

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 п. 6.1.3. цієї Вимоги, а для спадкоємців, 
правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - 
також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК», 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. 

6.6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги: 
Всі 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). 

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням вимог ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства», компенсуються за рахунок Заявника вимоги. 
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08 травня 2019 року    ________________   / Г.М. Биков / 
 
 
Дата відправлення до Центрального депозитарію цінних паперів засвідченої копії цієї Вимоги разом із 

засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій 
заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу): 08 травня 2019 року. 


