AB „GUBERNIJA“,
Dvaro g. 179 Šiaulių m. sav. Šiaulių m., Lietuva
AB „MV GROUP Production“
J. Jasinskio g. 16F, Vilnius, Lietuva

2018 m. balandžio 3 d. /3 of April, 2018 Vilnius

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ TEIKTI PRIVALOMĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ
NOTIFICATION ON THE INTENTION TO SUBMIT A NON-COMPETITIVE MANDATORY TENDER
OFFER
AB „MV GROUP Production“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens
kodas: 132082782, kurios buveinė registruota adresu J. Jasinskio g. 16F, Vilnius, LT-03163, Lietuva, Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka ketina teikti privalomą oficialų siūlymą įsigyti likusias 933
375 (devynis šimtus trisdešimt tris tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt penkias) paprastąsias vardines AB
„GUBERNIJA“ (teisinė forma: akcinė bendrovė, įmonės kodas: 144715765, registruota adresu Dvaro g. 179 Šiaulių
m. sav. Šiaulių m., Lietuva, duomenys apie įmonę renkami ir saugoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre)
akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,19 Eur, sudarančių 5,79 % AB „GUBERNIJA“ akcijų ir jų suteikiamų
balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.
AB „MV GROUP Production“ daugiau negu 1/3 (vieną trečdalį) AB „GUBERNIJA“ akcijų įsigijo 2018 m. kovo 27
d. užbaigus sandorį dėl šios bendrovė akcijų įsigijimo pagal 2017 m. lapkričio 24 d. bei 2017 m. gruodžio 6 d. akcijų
pirkimo-pardavimo sutartis. Minėtam akcininkui priklauso 15 196 239 (penkiolika milijonų vienas šimtas
devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt devynios) paprastosios vardinės AB „GUBERNIJA“ akcijos,
kurių kiekvienos nominali vertė – 0,19 Eur ir kurios sudaro 94,21 % AB „GUBERNIJA“ akcijų ir jų suteikiamų balsų
visuotiniame akcininkų susirinkime.
AB „MV GROUP Production“, a company incorporated and existing under the laws of Lithuanian Republic, code
132082782, with its address registered at J. Jasinskio str. 16F, Vilnius, LT-03163, the Republic of Lithuania, intends
to submit a non-competitive mandatory tender offer to buy up the remaining 933 375 (nine hudered thirty three
thousand tree hundered seventy five) ordinary registered shares of AB „GUBERNIJA“ (legal form: public limited
liability company, legal entity code 144715765, registered at Dvaro str. 179 Šiauliai, the Republic of Lithuania, data
about the company are collected and kept in the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania) with the par
value of 0,19 Eur each, constituting 5,79 % of shares and votes carried by them at the general meeting of shareholders
of AB „GUBERNIJA“.
AB „MV GROUP Production“ acquired more than 1/3 (one third) of shares of on 27th of March, 2018, after closing
the transaction on acquisition of shares of the company according to the Share Sale-Purchase Agreement, dated 24th
of November, 2017 and 6th of December, 2017 m. The indicated shareholder owns 15 196 239 ordinary registered
shares of AB „GUBERNIJA“ with the par value of 0,19 Eur each, constituting 94,21 % of shares and votes carried by
them at the general meeting of shareholders of AB „GUBERNIJA“.
Intended way of settlement for the securities to be bought up is in cash.
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