
Повідомлення 
про спростування інформації, яка зазначена у публічній безвідкличній вимоги 

Приватне акціонерне товариство Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (надалі - 
Товариство)код ЄДРПОУ01128498, повідомляє, що  Товариством самостійно було виявлено технічну помилку в тексті 
публічної безвідкличної вимоги, яка була розміщена вих: 29.05.2019, №64/166; вх.: 29.05.2019 13:52:13, № 37670 
2. В тексті публічної безвідкличної вимоги  треба читати:  

« 5.Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 
Ціна придбання акцій – 0,15 грн. (0 гривень 15 копійок) за одну просту акцію Товариства.  
Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому частиною 5 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства», як найбільша з наступних: 
-ринкова вартість однієї акції, визначена суб’єктом оціночної діяльності та затверджена рішенням наглядової ради 
Товариства від 25.04.2019 року, станом на останній робочий день, що передує дню набуття ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37770013, місцезнаходження: 
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок  Пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «НОВИЙ» ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», та 
його афілійованими особами, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, а саме станом на 26.03.2019 року: 0, 
15 грн. (0 гривень 15 копійок). 
- найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, 
придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій 
включно з датою набуття: 0,1489 грн.; 
- найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, 
опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою 
особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій 
Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової 
звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи: заявник вимоги та його 
афілійовані особи протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій, 
опосередковано не придбавали акції Товариства. 
Оплата акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.» 

У зв’язку з цим, інформація, яка зазначена в публічні безвідкличній вимогі, що була розміщена в 
загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР вих: 29.05.2019, №64/166; вх.: 29.05.2019 13:52:13, № 37670, 
спростовується. 
 
Виправлена публічна безвідклична вимога повторно оприлюднена вих: 30.05.2019 №64/173, вх. 30.05.2019 16:10:53, 
№38402. 
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