
 
 

15 лютого 2021 року, м. Лімасол, Кіпр 
 
Інформація, що міститься у цьому повідомленні, розглядається Компанією як інсайдерська 
інформація відповідно до положень Регламенту про зловживання на ринку (ЄС) № 596/2014 (далі 
— «Регламент про зловживання на ринку»)  
 

MHP SE 
Заплановане злиття MHPS SE з  

«Рафтан Холдинг Лімітед» (Raftan Holding Limited), «Хеміак Інвестментс Лімітед» (Hemiak 
Investments Limited) та «Еледем Інвестментс Лімітед» (Eledem Investments Limited) 

 
MHPS SE (LSE: MHPC) Європейська компанія з обмеженою відповідальністю (далі – Компанія), 
материнська компанія міжнародної агропромислової компанії-лідера, головний офіс якої 
знаходиться в Україні, сьогодні повідомляє, що 15 лютого 2021 року Орган управління Компанії 
(надалі іменований як «Рада Директорів») вирішив (i) схвалити злиття Компанії з «Рафтан Холдинг 
Лімітед» (Raftan Holding Limited) (далі — «Рафтан» (Raftan)), «Хеміак Інвестментс Лімітед» (Hemiak 
Investments Limited) (далі — «Хеміак» (Hemiak)) та «Еледем Інвестментс Лімітед» (Eledem 
Investments Limited) (далі — «Еледем (Eledem)), що є її дочірніми компаніями, якими Компанія 
володіє на сто відсотків, та які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства Кіпру (далі 
— «Злиття MHP»); та (ii) скликати позачергові загальні збори Акціонерів Компанії, які відбудуться 
18 березня 2021 року (далі –  збори MHP SE) з метою отримання необхідного затвердження 
Акціонерами Компанії щодо Злиття MHP умов Угоди про Злиття MHP та окремих змін до Положень 
106, 126, 127 і 128 Статуту Компанії, що стосуються складу Ради Директорів Компанії, призначення 
членів Ради Директорів Компанії, терміну їхніх повноважень та процедури переобрання, які будуть 
відображати поточний склад Органу управління Компанії та посилять стандарти корпоративного 
управління («Зміни до Статуту MHP SE). 
 
Відповідно до Злиття  MHP усі суб’єкти господарювання, майно та активи «Рафтан» (Raftan), 
«Хеміак» (Hemiak) і «Еледем (Eledem), інформація про які відображена в перевіреній фінансовій 
звітності компаній «Рафтан» (Raftan), «Хеміак» (Hemiak) і «Еледем (Eledem) за рік, що закінчився 
31 грудня 2020 року, повинні бути переданими MHP SEта закріпленими за ним, з урахуванням усіх 
існуючих на них обтяжень, всієї заборгованості та зобов’язань компаній «Рафтан» (Raftan), 
«Хеміак» (Hemiak) і «Еледем (Eledem), інформація про які відображена в перевіреній фінансовій 
звітності компаній «Рафтан» (Raftan), «Хеміак» (Hemiak) і «Еледем (Eledem) за рік, що закінчився 
31 грудня 2020 року, повинні бути переданими, прийнятими та стати боргами та зобов’язаннями 
MHP SE.  

Результатом Злиття  MHP повинна стати компанія MHP SE, а діяльність компаній «Рафтан» 
(Raftan), «Хеміак» (Hemiak) і «Еледем (Eledem) буде припинена без ліквідації.  
 
З метою здійснення Злиття  MHP, MHP SE, «Рафтан» (Raftan), «Хеміак» (Hemiak) і «Еледем 
(Eledem) (далі спільно іменовані як «Компанії, що зливаються») укладуть угоду та схему з викладом 
умов Злиття  MHP (далі — «Угода про злиття MHP »). 
 
Злиття MHP, умови Угоди про Злиття MHP та внесення змін до Статуту MHP SE вимагають 
погодження Акціонерів Компанії, яке необхідно отримати на позачергових зборах акціонерів MHP 
SE. 
 
Угода про Злиття MHP буде підписана від імені Компаній, що зливаються, після погодження Злиття  
MHP Акціонерами MHP SE на майбутніх позачергових зборів акціонерів MHP SE. 
 



Після підписання Угоди про Злиття  MHP відповідно до чинних положень Закону Кіпру «Про 
компанії», Гл. 113, та положень Законів Кіпру «Про податок на прибуток», Компанії, що зливаються, 
звернуться до компетентного суду Кіпру за отриманням рішення, що надає дозвіл на укладення 
Угоди про Злиття  MHP та припинення діяльності компаній «Рафтан» (Raftan), «Хеміак» (Hemiak) і 
«Еледем (Eledem) без ліквідації (далі — «Рішення суду»). 
 
Злиття MHP набуває чинності після ухвалення Рішення суду. 
 
Компанії, що зливаються домовляються, що Злиття  MHP є реорганізацією у розумінні розділів 29A 
та 30 Законів Кіпру «Про податок на прибуток». 
 
Здійснення Злиття  MHP залежить від усіх рішень, необхідних для здійснення Злиття  MHP, як це 
передбачено в Повідомленні про скликання позачергових зборів акціонерів MHP SE, що будуть 
проведені належним чином, та від погодження Злиття  MHP компетентним судом Кіпру шляхом 
ухвалення відповідного Рішення суду. 
 
 
Всі питання та зауваження просимо надсилати:  
 
Анастасія Соботюк (Київ) 
Директор зі зв’язків з інвесторами та корпоративний секретар  +38 050 339 29 99 

a.sobotyuk@mhp.com.ua  
 

Джон Грант (Лондон) 
Старший Незалежний Директор      +44 (0)7768 465042  

j.grant@mhp.com.cy  
 
 
 
 
 

mailto:a.sobotyuk@mhp.com.ua
mailto:j.grant@mhp.com.cy

