
Додаток № 1 до протоколу Наглядової ради від 05.03.2012 р.
ДОГОВІР

викупу акцій № ____________
м. Київ “_____” ________________ 20___ р.

________________________________________ ___________(надалі – ПРОДАВЕЦЬ), з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «РАССВЕТ-ЕНЕРГО», в особі
директора Сабашука Петра Павловича, що діє на підставі Статуту, (надалі – ПОКУПЕЦЬ), з іншого боку,

разом – СТОРОНИ, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, уклали даний Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Згідно чинного законодавства України цей Договір визначає права і обов’язки сторін, що виникають з
приводу обов’язкового викупу Покупцем у Продавця емітованих Покупцем цінних паперів. Підставою для
виникнення у Покупця обов’язку викупу Покупцем емітованих ним цінних паперів є прийняття Загальними
зборами акціонерів Покупця 10 квітня 2012 року рішення про збільшення статутного капіталу Покупця.
1.2. Підписання цього Договору, окрім іншого, свідчить про те, що Продавець зареєструвався для участі у
загальних зборах акціонерів 10 квітня 2012 року та голосував проти прийняття загальним зборами рішення
про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акції існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків,  а також про отримання Покупцем від Продавця
письмової вимоги Продавця про обов’язковий викуп цінних паперів.
1.3. Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викуп емітентом власних цінних
паперів не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами, тому цей Договір укладається
без участі професійного торговця цінними паперами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та
оплатити наступні цінні папери (далі – ЦП):

Вид та форма випуску ЦП Акції іменні прості
Найменування емітента ЦП ПАТ «НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ емітента ЦП 04824652
Форма існування ЦП Бездокументарна
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000108146
Номінальна вартість одного ЦП 0,25 грн (нуль гривень 25 копійок)
Кількість ЦП

3. ЦІНА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ, ОБОВЯЗКИ СТОРІН
3.1. Ціна викупу ЦП становить 0,25 грн (нуль гривень 25 копійок) за одну акцію відповідно до Рішення
Наглядової Ради Покупця, прийнятого 05 березня 2012 року. Ціна викупу акцій не є меншою ніж їх ринкова
вартість. Ринкова вартість акцій затверджена Наглядовою Радою Емітента 05 березня 2012 року на підставі
біржового курсу станом на 05 березня 2012 року, визначеного ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
3.2. Загальна вартість ЦП, які є предметом цього Договору, становить __________________ грн.
3.3. Покупець зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дати підписання цього договору надати
Депозитарію цінних паперів, в якому обслуговується емісія ЦП, розпорядження на зарахування ЦП на
рахунок Покупця.
3.4. Продавець зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дати підписання цього договору надати
Зберігачу цінних паперів, в якому Продавцю цінних паперів відкритого рахунок в цінних паперах, на якому
зберігаються ЦП, що є предметом цього Договору, розпорядження на списання ЦП на рахунок Покупця.
3.5. Покупець сплачує Продавцю загальну вартість ЦП, вказану в п. 3.2. цього Договору, протягом 15
(робочих)  днів після зарахування ЦП на рахунок Покупця в Депозитарії,  але не пізніше ніж протягом 30
(тридцяти) днів після отримання письмової вимоги Продавця про обов’язковий викуп ЦП. Сплата за ЦП,
що є предметом цього Договору, здійснюється безготівково виключно в грошовій формі в національній
валюті на наступні банківські реквізити Продавця:
____________________________________________
3.6 Сторони цим встановили, що моментом повного виконання розрахунків за цим Договором є
зарахування ЦП на рахунок в цінних паперах Покупця та зарахування коштів на банківський рахунок
Продавця.
3.7. Протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту повного виконання розрахунків за цим Договором між
Сторонами укладається Акт про виконання зобов’язань.



3.8.  Продавець гарантує,  що вказані у п.  2.1.  ЦП належать йому на праві власності,  не обтяжені ніякими
зобов’язаннями і не є предметом застави.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, кожна із Сторін несе
відповідальність згідно чинного законодавства України.
4.2. Сторони несуть відповідальність за розголошення третім особам будь-яку інформацію, що має
відношення до даного Договору та факту його укладання, окрім випадків, передбачених чинним
законодавством України.
4.3. У разі прострочення виконання Покупцем умов п. 3.3. цього Договору (при умові виконання
Продавцем п. 3.4. цього Договору), Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від загальної вартості цінних паперів, зазначеної в п.3.2 цього Договору, за кожний
день прострочення.
4.4. У разі прострочення виконання Продавцем умов п. 3.4. цього Договору (при умові виконання
Покупцем п. 3.3. цього Договору), Продавець зобов`язаний сплатити Покупцю пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від загальної вартості цінних паперів, зазначеної в п.3.2 цього Договору, за кожний
день прострочення.
4.5. У разі прострочення виконання Продавцем п. 3.4 цього договору понад 10 днів, Продавець сплачує
Покупцю додатково до пені штраф у розмірі 150 % від загальної вартості цінних паперів, зазначеної в п.3.2
цього Договору
4.6.  Неустойки (штрафи,  пеня)  за цим Договором або в зв’язку з ним,  підлягають сплаті за першою
вимогою однієї із Сторін. Сплата неустойки по цьому Договору не звільняє винну Сторону від виконання
зобов’язань за цим Договором.

5. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за
даним Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком обставин непереборної
сили.
5.2. Під обставинами непереборної сили маються на увазі події, які Сторони не могли передбачити,
відвернути чи здолати (пожежі, повені, землетруси, військові дії, тощо).

6. РОЗГЛЯД СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання
сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Цей Договір може бути розірвано виключно у випадках, передбачених чинним законодавством
України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Договір складений в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику
– для кожної із Сторін, третій примірник Зберігачу цінних паперів, четвертий примірник Депозитарію
цінних паперів.
8.2. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.
8.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у письмовому вигляді додатковими
угодами, які є невід’ємною частиною цього Договору, за взаємною згодою сторін.

9. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ

____________________ / __________________/

ПОКУПЕЦЬ

Публічне акціонерне товариство
«Науково-виробниче об’єднання
«РАССВЕТ-ЕНЕРГО»
02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126
ЄДРПОУ 04824652
Рах. 2600810545701 в АБ «МетаБанк» м. Запоріжжя
МФО 313582
Рахунок в ЦП №________
В ПАТ «НДУ»

Директор

____________________/П.П. Сабашук/
М. П.


