Проведення конкурсу з продажу пакета акцій Публічного акціонерного
товариства «СПЕКТР-СМІЛА».
Дані про товариство: публічне акціонерне товариство «СПЕКТР-СМІЛА» (код за
ЄДРПОУ: 22794087). Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, 24, м. Сміла,
Черкаська обл., 20708. Телефон/факс: (04733) 4-10-94. Розмір пакета акцій, що
підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %-0.
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
пропонує до продажу пакет акцій у кількості 126 616 940 штук, що становить
99,998 % статутного капіталу товариства. Статутний капітал товариства становить 31
655 000 гривень. Номінальна вартість однієї акції 0,25 гривень.
Початкова ціна пакета акцій товариства – 35 156 756,00 гривень. Крок торгів –
351 568,00 гривень.
Основний вид діяльності за КВЕД: 25.99 Виробництво інших готових металевих
виробів, н.в.і.у. Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 грудня 2016
року – 133 особи. Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках:
товариство не визнано у встановленому порядку, як таке, що займає монопольне
становище на загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання: виробничі приміщення (корпуси №3, 7/8, 8, 21)
загальною площею 15 903,8 м²; адміністративні приміщення (корпуси 3/1, 7)
загальною площею 3 883,6 м².
Загальна площа земельної ділянки 1,9138 га, цільове призначення − землі
промисловості, кадастровий номер 7110500000:06:003:0061, яка використовується на
підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою
серія ЯЯ № 348897 від 27 грудня 2007 року, виданого на підставі рішення XIX сесії
Смілянської міської ради.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів
проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами Податкового
кодексу України. Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин за 2016 рік –
0,344916 т., сплачено екологічного податку у 2016 році 159,16 грн.
Основні показники господарської діяльності публічного акціонерного товариства за
останні три роки та останній звітний період:
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
№
Показник
з/п
1 Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
8081
13584
12723
14920
2 Балансовий прибуток, тис. грн.
-998
1666
693
1733
3 Дебіторська заборгованість, тис. грн.
1673
3397
1239
3845
4 Кредиторська заборгованість, тис.грн.
593
1075
2142
3527
5 Рентабельність, %
10
4,5
9,5
6 Вартість активів, тис. грн.
12460
20468
33101
34697
7 Вартість власного капіталу, тис. грн.
11867
13393
30959
32099
8 Величина чистого прибутку, тис. грн.
-998
1341
568
1421
Потенційні покупці до 16 травня 2017 року письмово звертаються до РВ ФДМУ
по Черкаській області та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують
пакет документації про конкурс. Приймання конкурсної документації та остаточного
проекту договору купівлі-продажу завершується 23 травня 2017 року о 18.00.
Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» буде проведено 31
травня 2017 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:

бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 3-й поверх, каб. 309.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул.
Мазура, 24, в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання в РВ
ФДМУ по Черкаській області дозволу на відвідання товариства.
Із фіксованими умовами конкурсу, вимогами до потенційних покупців та
іншими відомостями щодо продажу пакета акцій Публічного акціонерного товариства
«СПЕКТР-СМІЛА» детальніше можна ознайомитися у газеті «Відомості
приватизації» від 03.05.2017 № 33-34, на офіційному веб-сайті Фонду державного
майна України www.spfu.gov.ua та лендінговій веб-сторінці з приватизації
www.privatization.gov.ua Додаткова інформація за тел. (0472) 37-26-61 або
Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Черкаській області за
адресою: б-р Шевченка, 205, м. Черкаси, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

