До уваги акціонерів!
25.03.2019 року Акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон»
отримало вiд акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Самбiрський радiозавод "Сигнал" (мiсцезнаходження: 81400, Львiвська
область, мiсто Самбiр, вулиця Виговського, 7, код ЄДРПОУ 37752996) (далi Товариство) повiдомлення щодо обов’язкового продажу акцiй на його вимогу
акцiонерами Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон»
вiдповiдно до положень ст.65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
так як 17.01.2019р. ТзОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" стало прямим
власником домiнуючого контрольного пакету простих iменних акцiй
Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» внаслiдок
придбання державного пакету акцiй за результатами проведеного аукцiону
через електронну торгову систему «ProZorro.Продажi».
1.Кiлькiсть акцiй АТ «ТРЗ «Орiон», що належали ТзОВ "Самбiрський
радiозавод "Сигнал" до набуття домiнуючого контрольного пакету акцiй
Товариства, становила 0 штук.
До набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, розмiр
частки, яка прямо належала Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Самбiрський радiозавод "Сигнал" в загальнiй кiлькостi акцiй становила 0
вiдсоткiв та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0 вiдсоткiв. Розмiр частки,
пiсля набуття права власностi, яка прямо належить Товариству в загальнiй
кiлькостi акцiй становить 96.1290 вiдсоткiв та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй становить 99.068 вiдсоткiв. Прiзвище, iм'я, по батьковi/ найменування
юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за
реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65.1 Закону Україн "Про акцiонернi
товариства" вiдсутня.
2. Структура власностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Самбiрський радiозавод "Сигнал", що набуло право власностi на домiнуючий
контрольний пакет акцiй АТ «ТРЗ «Орiон», та його афiлiйованих осiб (якщо
станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї товариства
станом на 20 березня 2019 року:
1. Прiзвище, iм’я по батьковi фiзичної особи або повне найменування
юридичної особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський
радiозавод «Сигнал»; мiсцезнаходження: 81400, Львiвська область, мiсто
Самбiр, вулиця Виговського, 7, код ЄДРПОУ 37752996.
2. Тип особи: юридична особа.
3. Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй: 1.
4. Участь особи в товариствi, %: пряма 96,1290%; опосередкована: 0%; сукупна:
96,1290%.
5. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб):

Громадянка України Коцюмбас Олександра Богданiвна, мiсце проживання:
Україна, 79022, Львiвська область, мiсто Львiв, Залiзничний район, вулиця
Головатого, будинок 4, квартира 30.
6. Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою
домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства: 0.
3.Найвища цiна, за якою ТзОВ «Самбiрський радiозавод «Сигнал», його
афiлiйованi особи придбавали акцiї АТ «ТРЗ «Орiон» протягом 12 мiсяцiв, що
передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з
датою набуття, становить 0,57 грн (нуль гривень п’ятдесят сiм копiйок) за одну
акцiю.
4.17 сiчня 2019 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський
радiозавод «Сигнал» набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет
акцiй АТ «ТРЗ «Орiон» за результатами проведеного аукцiону через електронну
торгову систему «ProZorro.Продажi»на пiдставi Договору №01-П купiвлiпродажу об’єкта малої приватизацiї – державного пакета акцiй акцiонерного
товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» в кiлькостi 99 543 480 штук,
номiнальною вартiстю 24 885 870,00 грн, що становить 96,1290% статутного
капiталу Товариства, укладеного мiж Регiональним вiддiленням Фонду
державного майна України по Тернопiльськiй областi та ТзОВ «Самбiрський
радiозавод «Сигнал» 09.11.2018р.
5.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод
«Сигнал» (мiсцезнаходження: 81400, Львiвська область, м. Самбiр, вул.
Виговського, 7, код ЄДРПОУ 37752996) в депозитарнiй установi ТОВ «БАЛТIК
ФIНАНС ГРУП» (мiсцезнаходження: 79040, м. Львiв, вул. Городоцька, 367-а,
код ЄДРПОУ 36797165; лiцензiя: АЕ №263312 вiд 12.09.2013р.; код
депозитарної установи в НДУ – 402768; рахунок депозитарної установи в НДУ
100024 – UA40402768) має вiдкритий рахунок в цiнних паперах №402768UA40000231.
Договiр, на пiдставi якого Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Самбiрський радiозавод «Сигнал» i третi особи узгоджували б свої дiї щодо
набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй АТ «ТРЗ «Орiон» не
укладався, оскiльки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський
радiозавод «Сигнал» набуло домiнуючий контрольний пакет акцiй АТ
«Тернопiльський радiозавод «Орiон», не дiючи спiльно з третiми особами, якi
не є її афiлiйованими особами.
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