
 

 

Шановний акціонер! 

 
Повідомляємо Вам, що 04 червня 2017 року до Закону України «Про акціонерні товариства» були внесені зміни (була додана 

нова стаття 652). У зв’язку з цим, найближчим часом буде проводитись обов’язковий викуп акцій ПРАТ «ФІТОФАРМ» за ціною, 
зазначеної в 4 розділі Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ» - 1,02 грн. (одна гривня 02 копійки), без урахування ПДВ, за одну акцію. 

За Ваш пакет акцій ви отримаєте суму - ціна однієї акції помножена на кількість акцій, за якими Ви були власником в системі 
депозитарного обліку. 

Грошові виплати за акції почнуть здійснюватися з 20 вересня 2018 року у відділеннях банку ПУМБ в робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 9:00 до 17:00. Перелік відділень наведено на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). 

 
Документи які необхідно пред’явити фізичній особі для отримання грошових коштів за акції: 

- паспорт громадянина; 
- ІПН (індивідуальний податковий номер). 
- додаткові документи (якщо ваші персональні данні змінилися та не співпадають з персональними даними вказаними на 

зворотному боці цього листа) (дивись - розділ «УВАГА»).   

 
УВАГА!  
Документи, якими необхідно підтвердити зміни, які відбулися в ваших персональних даних: 
1. у разі зміни прізвища, імені, по-батькові, надається оригінал або нотаріально завірена копія одного з наступних документів: 

- свідоцтво про реєстрацію шлюбу; 
- свідоцтво про зміну прізвища; 
- свідоцтво про зміну імені; 
- свідоцтво про зміну ім’я по батькові; 
- свідоцтво про розірвання шлюбу. 
( в залежності від тих даних, невідповідність яких необхідно усунути) 

2. у випадку обміну паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, надається: 
- довідка органу Міграційної служби України, що підтверджує обмін старого паспорта або іншого документа, який посвідчує 
особу із зазначенням його реквізитів (які наведені на зворотному боці цієї довідки), на новий (актуальний) паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу.  

3. у випадку звернення до Банку спадкоємця, який не встиг переоформити право власності на акції Товариства в системі 
депозитарного обліку, необхідно пред'явлення: 
- свідоцтва про право на спадщину із зазначенням конкретної суми грошових коштів, які підлягає сплаті спадкоємцям за такі 
акції. 

4. у випадку звернення до Банку представника акціонера за довіреністю, необхідно надання: 
- нотаріально завіреної довіреності або її нотаріально засвідченої копії з повноваженнями на отримання коштів.  
(у разі звернення до Банку батьків або інших законних представників малолітньої особи необхідно надати оригінал або 
нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження такої особи та документ, що посвідчує особу представника).  

5. у разі звернення до Банку опікуна акціонера необхідно надати: 
- рішення суду про встановлення опіки.  
У випадку обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти (накладення заборони відчуження грошових 

коштів), право вимоги на які має акціонер Товариства (його спадкоємець чи правонаступник або інша особа, яка відповідно до 
законодавства має право на отримання коштів), Вам необхідно вчинити дії щодо зняття обтяження грошових коштів (зняття 
заборони відчуження грошових коштів) відповідно до чинного законодавства України та документів, щодо яких встановлювалося 
обтяження. 

 
Документи, видані за межами України, повинні бути легалізовані у встановленому порядку та переведені на 

українську мову (у разі якщо вони складені на іншій мові, аніж російська). 
У разі ненадання необхідних документів для здійснення ідентифікації, відповідно до чинного законодавства, має наслідком 

відмова Банку від здійснення виплати грошових коштів за акції. Після надання документів, в повному для здійснення ідентифікації 
обсязі, банк здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на 
їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою. 

Відповідно до чинного податкового законодавства, податки, які мають сплатити акціонери – резиденти за результатами 
отримання вказаних грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. При виплаті грошових коштів для акціонерів – 
нерезидентів банк контролює сплату податку. 

 

З повагою, 
Наглядова рада ПРАТ «ФІТОФАРМ» 

 

         
 

https://pumb.ua/

