Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону
Дата проведення аукціону: «15» листопада 2019 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А (зал № 32).
Лот № 1:
Частка
у
статутному
капіталі
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП», надалі - ТОВАРИСТВО, у розмірі
100% (сто відсотків).
Інформація про ТОВАРИСТВО:
Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.
Назва: «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП».
Ідентифікаційний код: 41585734.
Місцезнаходження: 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 29.
Розмір статутного капіталу: 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень, 00 коп.).
Перелік засновників (учасників): "ПІРОМАКС ЛТД", адреса засновника: ЕЛЛАДОС, 52,
СІ.ДЖЕЙ.СІ.БІЛДІНГ,1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА /ОФІС 102, 8020, ПАФОС, КІПР,
розмір внеску до статутного фонду 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень, 00 коп.), що
становить 100% (сто відсотків) cтатутного капіталу ТОВАРИСТВА.
Початкова вартість лоту №1: 87 500 000,00 грн. (вісімдесят сім мільйонів п’ятсот
тисяч гривень, 00 коп.)
Продавець лоту №1: Компанія «ПІРОМАКС ЛТД» [PIROMAX LTD], створена та
зареєстрована в Республіці Кіпр за реєстраційним № НЕ392706, юридична адреса: Елладос,
52 Сі.Джей.Сі БІЛДІНГ, 1-й поверх, квартира/офіс 102, 8020, Пафос, Республіка Кіпр
[Ellados, 52 C.J.C. BUILDING, 1st floor, Flat/Office 102, 8020, Paphos, Cyprus].
Крок аукціону становить – 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від початкової
вартості лоту.
Умови проведення аукціону: аукціон проводиться без можливості зниження
початкової вартості. Під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір
на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером,
повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника аукціону і
пропонують свою ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більша за ціну,
запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну.
Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом триразового
оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім
ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у
розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від початкової вартості лоту, що становить
87 500,00 грн. (вісімдесят сім тисяч п’ятсот гривень, 00 копійок).
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по
п’ятницю) з 10-00 до 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «14» листопада 2019 року до 15-00 год.

