ПОВІДОМЛЕННЯ
акціонерам Публічного акціонерного товариства
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – Товариство)
Шановні акціонери!
Згідно з нормами чинного законодавства України та статутом ПАТ «МКФ «Рошен», майно Товариства,
що залишилося після задоволення вимог його кредиторів, у тому числі, за податками, зборами та всіма
обов’язковими платежами, передається акціонерам ПАТ «МКФ «Рошен».
З метою розподілу майна Товариства між акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних
їм акцій у відповідності до п.17.11.1 статуту, повідомляємо наступне.
1. Сума грошових коштів, що належить до виплати акціонеру ПАТ «МКФ «Рошен» у зв’язку з
ліквідацією Товариства, становить 88 грн. 16 коп. за одну акцію.
2. Виплату грошових коштів буде здійснено шляхом перерахування відповідної суми, пропорційної
до кількості належних акціонеру акцій, на рахунок акціонера відкритий акціонером у банківській
установі.
3. Для отримання коштів акціонеру або представнику акціонера Товариства (за довіреністю,
засвідченою нотаріально) особисто у термін з 08 серпня 2018 р. по 21 вересня 2018 р. включно у
робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. необхідно надати представнику ліквідаційної комісії
Товариства за адресою: м. Маріуполь, вул. Миколаївська, буд. 89, в помешкання бувшого відділу
кадрів зі сторони вулиці Митрополитської (навпроти входу до супермаркету):
заява на отримання грошових коштів, що належать до виплати акціонеру в зв’язку з
ліквідацією Товариства;
копія паспорта акціонера (копії сторінок паспорту, що містять інформацію про прізвище,
ім’я, по батькові, дату народження, дату видачі, орган, що видав, місце реєстрації, засвідчені
підписом власника паспорта);
копія довідки акціонера про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, засвідчена підписом
власника довідки;
оригінал довідки однієї із зазначених в п.2 повідомлення банківських установ про відкриття
акціонером рахунку, засвідчена печаткою банківської установи та підписом уповноваженої особи
банківської установи;
у разі зміни прізвища акціонером, необхідно надати документ, який підтверджує таку зміну, та
копію,засвідчену підписом власника документа.
Акціонерам при собі необхідно мати оригінал паспорту та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів;
Представникам акціонера при собі необхідно мати довіреність, засвідчену нотаріально, а також
оригінал паспорту.
4. Перерахування акціонеру належних грошових коштів буде здійснено Товариством у строк до 25
вересня 2018 року включно за умови надання повного пакету документів, зазначеного у п. 3 даного
повідомлення, не пізніш ніж до 21 вересня 2018 р. включно.
5. Оподаткування суми грошових коштів, що належить до виплати акціонеру Товариства в процесі
ліквідації, здійснюється у відповідності до вимог Податкового кодексу України (податок сплачується
акціонером особисто після подання річної декларації за 2018 рік).
6. Грошові кошти, що належать до перерахування акціонерам Товариства в процесі ліквідації, за
виплатою яких акціонери не звернулись до Товариства у термін з 08 серпня 2018 р. по 21 вересня 2018р.
включно, будуть депоновані відповідно до вимог чинного законодавства України.
7. Акціонери, які не звернулись у встановлений термін за виплатою грошових коштів в процесі
ліквідації, починаючи з 26 вересня 2018 р. мають змогу отримати кошти протягом 3-х років. З приводу
даного питання довідки за тел. (044) 351 70 41.
8. З приводу питань надання документів Товариству та здійснення виплат у термін з 08 серпня 2018 р.
по 25 вересня 2018 р. включно тел. для довідок: (0629) 47-56-82.
Ліквідаційна комісія ПАТ «МКФ «Рошен»

