Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «31» березня 2020 р. об 12-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А (зал № 32).
Лот № 1: Корпоративні права ТОВ "ОКСІВЕЙ" 300 000,00 грн. (еквівалент 100,00 %)
ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО:
1.

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКСІВЕЙ»;

2.

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю;

3.
Ідентифікаційний код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України: 42200846;
4.

Статутний капітал: 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок;

5.

Місцезнаходження: 04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 4, офіс 5;

6.

Відомості про частку: 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок

7.

Загальний розмір частки у Статутному капіталі Товариства:

300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства;
Початкова вартість лоту № 1: 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, без ПДВ.

ПРОДАВЕЦЬ: ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА (ІПН 2563414584).
Крок аукціону становить – 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок.
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 10%
(десять відсотків) від початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок Організатора аукціону ТБ
«Аукціоніст»: код ЄДРПОУ 35010836, № UA81 380775 00000 26003056127427 в ПАТ КБ
«Приватбанк».
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до 1500 год. за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «30» березня 2020 року до 15-00 год.

