Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону з продажу майна.
Дата проведення аукціону: «24» листопада 2020 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А (зал № 32).
Лот № 1: Право вимоги на борг у розмірі 96 080 524,77 гривень до СП "ЗАХІДНА НАФТОВА
ГРУПА" за Генеральним кредитним договором №0041/06/22-KL від 29 листопада 2006 року
між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ:
21574573) та СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ: 30887609).
Початкова вартість лоту № 1: 96 080 524 (дев’яносто шість мільйонів вісімдесят тисяч п’ятсот
двадцять чотири) грн. 77 коп.
Продавець лоту № 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "САНТОС КАПІТАЛ", код
ЄДРПОУ 37700941, адреса: 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10.
Лот № 2: Право вимоги на борг у розмірі 43 917 274,63 гривень до ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ
КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" за Кредитним договором №0028/06/22-KLMVI від 25 вересня 2006
року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ:
21574573) та ПРАТ «РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ: 33182883).
Початкова вартість лоту № 1: 43 917 274 (сорок три мільйони дев’ятсот сімнадцять тисяч
вісімдесят тисяч двісті сімдесят чотири) грн. 63 коп.
Продавець лоту № 2: Товариство з обмеженою відповідальністю "САНТОС КАПІТАЛ", код
ЄДРПОУ 37700941, адреса: 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10.
Крок аукціону становить – 0,01 % (одна сота відсотка) від початкової вартості лоту.
Умови проведення аукціону: Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. Якщо
після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон
проводиться у загальному порядку. 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 0,01% від
початкової вартості лоту, без ПДВ, на рахунок Організатора аукціону ТБ «Аукціоніст»: код ЄДРПОУ
35010836, № UA233052990000026005036707621 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
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 – «23» листопада 2020 р. року до 15-00 год.

