Шановний депоненте!
ПУБЛІЧНЕ

АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

«ТАСКОМБАНК»

(надалі

-

Депозитарна

установа)

висловлює Вам свою повагу та на виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 07 березня 2017 року №148 «Щодо порядку направлення
акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 408/30276 (надалі – Рішення
№148), доводить до відома наступне:
Рішенням
№ 148 врегульовано питання щодо направлення акціонерним
повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

товариством

Згідно вказаного Рішення Депозитарна установа має переукласти договір про обслуговування
рахунку в цінних паперах зі своїм депонентом, доповнивши його наступним: «Депозитарна установа
зобов’язана: направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій
акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення
відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування
рахунку в цінних паперах у відповідність до Рішення №148 та відсутності в анкетах рахунку в цінних
паперах та/або договорах про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах інформації про
адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі
відсутності актуальної інформації):
у разі направлення акціонерним товариством повідомлення всім особам, які є акціонерами на
певну дату, розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці або веб-сайті інформації про
адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від
акціонерного товариства повідомлення із зазначенням визначеної Порядком інформації про акціонерне
товариство, що направляє повідомлення акціонерам, та виду повідомлення, є виконанням
депозитарною установою норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України;
у разі направлення акціонерним товариством повідомлення окремим акціонерам розміщення
депозитарною установою на власному веб-сайті/веб-сторінці інформації про направлення акціонерним
товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням
найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення та інформації про те,
що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, можуть отримати за
місцезнаходженням депозитарної установи, є виконанням депозитарною установою норм Порядку
щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства» через депозитарну систему України.
З інформацією щодо необхідності внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних
паперах Ви можете ознайомитися також на веб-сторінці депозитарної установи в мережі Інтернет:
http://www.tascombank.com.ua/, за номером телефону: 044-428-97-46 та безпосередньо за
місцезнаходженням Депозитарної установи .
У зв’язку з необхідністю укладання вказаного договору рекомендуємо звернутися за
місцезнаходженням депозитарної установи: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 з пн. по пт з 9:00 до 18:00
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

