ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», (Ідентифікаційний код юридичної особи
– 00306331, місцезнаходження: 17000, Україна, Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності, 121 А) , відповідно
до вимог пунктів 4 та 8 розділу Х «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) (далі – Положення ), повідомляє про отримання «26» січня
2022 року від ЧЖУ ХАОТЯНЯ в порядку, передбаченому ч.4 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»,
публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» про придбання належних їм акцій, (оферти). Відповідно до пунктів 4
та 8 розділу Х Положення ПрАТ ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» розкриває інформацію щодо Публічної
безвідкличної пропозиції (Оферти):
Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» про придбання належних їм акцій (оферта)
Наглядовій раді
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»,
(Ідентифікаційний код юридичної особи – 00306331, місцезнаходження: 17000, Україна, Чернігівська область, смт.
Козелець, вул. Соборності, 121 А)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
Особи, що діють спільно, ЧЖУ ХАОТЯНЬ, громадянин Китайської Народної Республіки, та Приватне виробниче
унітарне підприємство «ІСТПС», юридична особа, створена та діє відповідно законодавства Республіки Білорусь;
реєстраційний номер в базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців
Республіки Білорусь 690661219 , які набули значний контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (Ідентифікаційний код юридичної особи – 00306331, далі –
Товариство, ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД») у розмірі 3257610 акцій, що становить 82,2853202% від
загальної кількості простих акцій Товариства, на виконання вимог ч.4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»
пропонують всім акціонерам придбати у них акції ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», щодо яких не встановлено
обмеження (обтяження).
ЧЖУ ХАОТЯНЬ, визначений особами, що діють спільно, відповідальною особою, у тому числі й за реалізацію норм,
передбачених статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання вимог ч. 4 ст. 65 Закону України
«Про акціонерні товариства» та у відповідності до ч. 5 ст. 65 вищезазначеного Закону, надсилає до Товариства від осіб,
що діють спільно, публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» про придбання належних їм акцій (оферту) (далі –
Оферта):
1.Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного
товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб
Особи, що діють спільно
ОСОБА 1
ОСОБА 2
1.1. Ім’я (найменування):
ЧЖУ
ХАОТЯНЬ
(громадянин Приватне
виробниче
унітарне
Китайської Народної Республіки)
підприємство «ІСТПС»
1.2. Реєстраційний номер облікової
3225523914
юридична особа, створена та діє
картки платника податків (для
відповідно законодавства Республіки
фізичної особи), код згідно з Єдиним
Білорусь; реєстраційний номер в базі
державним реєстром юридичних осіб,
даних Єдиного державного реєстру
фізичних осіб - підприємців та
юридичних осіб та індивідуальних
громадських формувань (для
підприємців Республіки Білорусь
юридичної особи - резидента),
690661219; дата державної реєстрації
код/номер з торговельного,
27.03.2015
банківського чи судового реєстру:
1.3. Реєстраційне посвідчення
Витяг з Єдиного державного регістру
місцевого органу влади іноземної
юридичних осіб та індивідуальних
держави про реєстрацію юридичної
підприємців про юридичну особу
особи (для юридичної особи станом на 15.11.2021 р., виданий
нерезидента) особи (кожної з осіб, що
управлінням Єдиного державного
діють спільно) та її афілійованих осіб):
реєстру
юридичних
осіб
та
індивідуальних
підприємців
Міністерства
юстиції
Республіки
Білорусь 15.11.2021 за № 10-11/5598.
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1.4. Місце проживання
(місцезнаходження):

1.5. Кількість, тип та/або клас акцій
товариства, належних кожній із
зазначених осіб:
1.6. Контактні дані особи (кожної з
осіб, що діють спільно):

зареєстрований за адресою: Китайська
Народна
Республіка,
провінція
Хенань,
район
Баофонг,
село
Мачжуан,
адреса
тимчасового
проживання: Республіка Білорусь, м.
Мінськ, вул. П.Мстиславця 5-110; Ам.
Шацьк, вул. Молодіжна, буд. 8, кв. 2,
пуховицький район, Мінська область.
2366446 штук
простих акцій, що
складає
59,7750397%
статутного
капіталу Товариства
6269253@gmail.com
Номери
контактних
+375292187722

телефонів:

ЧЖУ
ХАОТЯНЬ
(громадянин
Китайської Народної Республіки) є
афілійованю
особою
Приватного
виробничого унітарного підприємства
«ІСТПС»
(розмір
частки
(у
процентному
співвідношенні)
та
внеску (з вказанням виду внеску) в
статутному фонді, вид валюти: 100%,
100 (грошовий), Білоруський рубль
(BYN).
Республіка Білорусь, 222824, Мінська
область, Пуховицький район, Шацька
сільрада, с. Габріелівка (Цех з
виробництва плити ХРS)

891164 штук
простих акцій, що
складає 22,5102806 % статутного
капіталу Товариства
eastplex@yandex.by;
Номери
контактних
+375293434660.

телефонів:

2. Відомості про відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та
більше особи, що діють спільно:
2.1. Ім’я (найменування):
ЧЖУ ХАОТЯНЬ (громадянин Китайської Народної Республіки)
2.2. Реєстраційний номер облікової 3225523914
картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських
формувань
(для
юридичної особи - резидента),
код/номер
з
торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента):
2.3.
Місце
проживання зареєстрований за адресою: Китайська Народна Республіка, провінція Хенань,
(місцезнаходження):
район Баофонг, село Мачжуан, адреса тимчасового проживання: Республіка
Білорусь, м. Мінськ, вул. П.Мстиславця 5-110
2.4. Контактні дані відповідальної
6269253@gmail.com;
особи):
Номери контактних телефонів: +375293434660
3. Відомості про ціну придбання акцій та порядок її визначення:
3.1. Відомості про ціну придбання 3, 660587 грн. без ПДВ за одну просту акцію Товариства.
акцій:
3.2. Відомост про порядок визначення ціни придбання акцій:
Ціна придбання акцій визначена у відповідності до частини 3 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»,
як найвища з наступних:
-найвища ціна, за якою Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС» (ОСОБА 2) прямо набуло право
власності на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД", код за
ЄДРПОУ: 00306331) протягом 12 місяців, що передують дню набуття пакета акцій включно з днем набуття спільно з
ЧЖУ ХАОТЯНЕМ (ОСОБА1) значного контрольного пакета акцій Товариства становить 3, 660587 грн.
- ринкова вартість однієї простої акції Приватного акціонерного товариства «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (код
ЄДРПОУ 00306331). , визначена суб’єктом оціночної діяльності фізичною осоою – підприємцем Шейнерт Дмитром
Євгеновичем відповідно до статті 8 закону, України станом на 13 грудня 2021 р. (останній робочий день, що передує
дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою
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(особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй
та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником значного контрольного пакета акцій Товариства)
- 0 грн. 20 коп. (без урахування ПДВ).
-найвища ціна, за якою Особи, що діють спільно, придбавали акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття Особами, що діють
значного контрольного пакета акцій Товариства включно з днем 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 - дані не наводяться оскільки зазначених дій не
відбувалося.
4. Відомості про строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання
акцій відповідно до частини шостої Статті 65. Закону україни «Про акціонерні товариства»:
строк, протягом якого акціонери можуть повідомити відповідальну особу Осіб, які придбали значний контрольний
пакет акцій Товариства, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, становить 30 (тридцять) робочих днів з дати
надходження Оферти. Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного
законодавством України щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.
Свою згоду на продаж акцій Товариства (прийняття пропозиції про придбання акцій) власникам акцій (акціонерам)
необхідно надати на адресу 17000, Україна, Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності, 121 А. Згода має
містити наступні дані про акціонера: прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника
податків – для фізичних осіб; повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження); номер контактного
телефону; кількість акцій Товариства, що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження
(обтяження); банківські (платіжні) реквізити, на які будуть перераховуватись кошти за акції.
Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі
порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.
5. Порядок оплати акцій, що придбаваються:
Оплата акцій буде здійснюватися після укладання договору купівлі-продажу цінних паперів ЧЖУ ХАОТЯНЕМ, як
відповідальною особою Осіб, що діють спільно, які придбали значний контрольний пакет акцій Товарисва, надалі –
Відповідальна особа ЧЖУ ХАОТЯНЬ, з особою (акціонером), яка прийняла пропозицію про придбання акцій.
Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та частини 12 статті 36 Закону України «Про ринки капіталу та
організовані товарні ринки» правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом
інвестиційної фірми.
Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в п. 4. Оферти строку Відповідальна особа та акціонер, який прийняв
пропозицію про придбання акцій, мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов’язковим залученням
інвестиційної фірми.
Для реалізації цієї Оферти у якості інвестиційної фірми залучено ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТИЦІНА КОМПАНІЯ «РОМЕКс-ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 23725243, Ліцензії НКЦПФР на здійснення:
професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність
серії АЕ294479 від 22.10.2014 року, термін дії необмежений ; професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі
фінансовими інструментами, що передбачає брокерську та субброкерську діяльність серії АЕ294478 від 22.10.2014 року,
термін дії необмежений, надалі – Інвестиційна фірма.
Контактний номер телефону +380 44 3618458. Місце укладання зазначених договорів купівлі-продажу акцій –
місцезнаходження інвестиційної фірми – 04074, Україна, вулиця Автозаводська, будинок 2.
Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в п. 4. Оферти, строку:
- Відповідальна особа ЧЖУ ХАОТЯНЬ сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість
їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівліпродажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок,
зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.
- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі
дії, необхідні для набуття Відповідальною особою ЧЖУ ХАОТЯНЬ, права власності на його акції.
- При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого
дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті - гривні.
ДОДАТКОВА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонеру, який прийняв пропозицію про придбання акцій, потрібно:
– мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому
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обліковуються права на його прості
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
ЛЬОНОЗАВОД»,
– актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;
– отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»,
– отримати довідку з банку про наявність банківського рахунку та реквізитів для зарахування коштів за договором
купівлі-продажу акцій;
– особисто надати Інвестиційній фірмі документи, що посвідчують особу, та інформацію, необхідну йому як суб'єкту
первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення";
– у разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого
представника повинні бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України.
Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено п.
4. цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій
протягом вищезазначеного у цій Оферті строку, звільняє Відповідальну особу ЧЖУ ХАОТЯНЬ, від обов'язку щодо
сплати вартості акцій такому акціонеру.
Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання Інвестиційній фірмі документів,
необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має
наслідком відмову Інвестиційної фірми від укладення зазначеного договору, та звільняє Відповідальну особу ЧЖУ
ХАОТЯНЬ від виконання його обов’язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".
Прийняття цієї пропозиції (Оферти) є виключно правом, а не обов'язком акціонера.
Для отримання більш детальної інформації щодо укладання договору купівлі-продажу акцій та здійснення розрахунків,
можете звертатися до ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» за номером телефону: +380 (95) 541 18 95.
«25» січня 2022 року
Відповідальна особа ЧЖУ ХАОТЯНЬ

Відповідно до пункту 8 розділу Х Положення 2826 ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
зазначає адресу власного веб-сайту, на якому розміщено отриману «26» січня 2021 року від ЧЖУ ХАОТЯНЬ публічну
безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» про придбання
належних їм акцій (оферту): https://smida.gov.ua/db/prof/00306331.
Директор ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» Колесник М.І.
Дата: 26 січня 2022 року
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