ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
про викуп власних цінних паперів Емітентом

Місто_____

Дата Документа

Приватне акціонерне товариство "Конотопський арматурний завод" (надалі – Емітент), в особі
Генерального директора Гужви Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Громадян(ин/ка) України ПІБ акціонера, іменований(а) надалі як „Акціонер”, з другої сторони,
уклали цей договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ”Емітент” здійснив викуп акцій власної емісії цінних паперів, внаслідок забезпечення права
обов’язкового викупу у «Акціонера», а „Акціонер” продав, користуючись правом обов’зкового викупу
встановленого в 68 Статті Закону України “Про акціонерні товариства» наступні акції:
Вид, тип, форма випуску ЦП

Акція проста іменна

Повне найменування Емітента ЦП

Приватне акціонерне товариство "Конотопський арматурний
завод"

Код за ЄДРПОУ Емітента

00218331

Номінальна вартість одного ЦП

0,25 грн.

Форма існування ЦП

Бездокументарна

Міжнародний ідентифікаційний номер
ЦП (код ISIN)

UA4000070429

Кількість цінних паперів

Кількість акцій Акціонера

Вартість одного цінного паперу

Ринкова вартість цінного паперу визначена на день що передує
даті скликання ЗЗА
Кількість цінних паперів* Вартість одного цінного паперу

Загальна сума договору

1.2. Право власності на акції переходить до „Емітента” з моменту виконання операції зарахування акцій з
рахунку «Акціонера» № Постачальник Рахунок відкритого у депозитарній установі «Назва депозитарної
установи» на рахунок „ЕМІТЕНТА” № 100024-UA70007458 відкритого в Центральному депозитарії ПАТ
«НДУ»
2.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. „Акціонер” гарантує, що на момент укладення цього договору він є власником зазначених в предметі
цього договору акцій і ні в якій формі ні з ким не укладав договорів, по яких право на акції має перейти до
третіх осіб.
2.2. „Акціонер” зобов’язується, після укладення цього договору, ні в якій формі ні з ким не укладати
договорів, по яких право на акції, що є предметом цього Договору, має перейти до третіх осіб.
2.3. „Акціонер” та „Емітент” зобов’язуються надати всі необхідні документи для перереєстрації прав
власності на акції до „Емітента” протягом 10 (десяти днів) з моменту підписання цього договору.
2.4. „Емітент за умови зарахування акцій на рахунок «Емітента», сплачує у строк, встановлений п.4 ст.69 ЗУ
«Про акціонерні товариства» суму в розмірі Загальної суми договору визначеної в п.1.1 на рахунок
«Акціонера» зазначений в реквізитах сторін.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають з цього договору, сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3.2. „Емітент” має право виключно на власний розсуд поступатися майновими правами, набутими за цим
договором, на користь будь-якої третьої особи. „Акціонер” цим надає свою беззастережну згоду на будь-яку
таку поступку і бере зобов’язання не висувати до „Емітента” будь-яких вимог або претензій стосовно будьяких поступок.
4.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
4.1.Сторони дійшли згоди вирішувати суперечки між собою шляхом переговорів.
4.2. У випадку, якщо сторони не досягли згоди між собою, то суперечки вирішують згідно з чинним
законодавством України у судових органах.
5.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
5.1.Цей договір набуває чинності з моменту його підписання. Цей договір припиняє свою дію після
перереєстрації акцій з рахунку в цінних паперах „Акціонера” на рахунок в цінних паперах „Емітента”.
5.3.Цей Договір складено в чотирьох примірниках, по одному для кожної із сторін та по одному примірнику
для депозитарної установи „Акціонера” та Центрального депозитарія ПАТ «НДУ» „Емітента”.

„Емітент”:
Приватне акціонерне товариство "Конотопський
арматурний завод"

„Акціонер”:
ПІБ Акціонера

Код за ЄДРПОУ: 00218331

Паспорт: Серія № Номер, виданий Орган від Дата
видачі
Адреса реєстрації місця проживання:

Місцезнаходження товариства: 41612, Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Вирівська, 60

Адрес

Банківські реквізити:

РНОКПП №: Ідентифікаційний код

п/р:
26000301983668
в
СУМИ,
ОБЛАСНЕ
УПРАВЛІННЯ ОЩАДБАНКУ, МФО 337568
______________________________________
/ Гужва С.В./

_____________________________________
/ ПІБ/ Акціонера /

