Шановні акціонери!
У зв’язку з численними запитами акціонерів
до ПАТ «Завод
«Перетворювач» стосовно зміни своїх анкетних даних, зокрема реквізитів
паспорта; місця проживання тощо, повідомляємо наступне.
У 2011 році Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод
«Перетворювач» здійснило дії з дематеріалізації випуску акцій: переведення
форми існування акцій з документарної у бездокументарну.
Всім акціонерам товариства, які у встановленому законодавством
порядку не уклали договори про відкриття рахунків в цінних паперах з
обраними ними депозитарними установами, відповідно до укладеного ПАТ
«Завод «Перетворювач» договору з депозитарною установою ТОВ
«Депозитарний центр «Придніпров’я» було відкрито рахунки цією
установою.
Рахунки відкривались за даними останнього реєстру власників іменних
цінних паперів ПАТ «Завод «Перетворювач».
Отже, здійснення депозитарних операцій, зокрема операції щодо
внесення змін до реквізитів власника рахунку в цінних паперах, на Вашому
рахунку, що відкритий у ТОВ «Депозитарний центр «Придніпров’я» за
укладеним з ПАТ «Завод «Перетворювач» договором, можливе лише після
Вашого особистого звернення до цієї депозитарної установи, укладання
безпосередньо Вами договору про відкриття та обслуговування Вашого
рахунку та надання для здійснення депозитарної операції відповідних
документів, що визначені законодавством.
Крім того повідомляємо, що з 11.10.2013 року набрав чинності Закон
України «Про депозитарну систему України». Пунктом 10 Розділу VI
«Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону передбачено, що
власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутись
до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про
обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити
переказ прав на ціні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в
іншій депозитарній установі.
У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від
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власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери
на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента)
не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах
емітента.
Отже, якщо Вами не буде здійснено вищезазначених вимог Закону до
11.10.2014, то з наступного дня Ви не зможете брати участі у зборах
акціонерів ПАТ «Завод «Перетворювач» до того часу, доки не виконаєте
вищезазначені вимоги.
Порядок проведення депозитарних операцій визначений у Положенні
про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням
НКЦПФР від 23.04.2013 № 735.
Згідно до п. 23 статті 1 Розділу V цього Положення для відкриття
рахунку в цінних паперах фізичній особі – резиденту депозитарній установі
подаються такі документи:
- заява про відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку в цінних паперах;
- копія документу, що засвідчує реєстрацію фізичною особи у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах,
яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або
засвідчена нотаріально.
Фізична особа повинна також пред’явити свій паспорт.
Більш детальну інформацію про відкриття рахунку в цінних паперах Ви
можете отримати безпосередньо у депозитарній установі
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Депозитарний
центр «Придніпров’я», код ЄДРПОУ 31037030,
місцезнаходження: 49094, вулиця Набережна Перемоги,
будинок 32, місто Дніпропетровськ, Ліцензія на
провадження депозитарної діяльності серії АД № 75812 від
20.08.2012, видана НКЦПФР, строк дії до 26.07.2015,
телефон ( 0562) 36 07 85
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На прохання акціонерів наводимо також перелік депозитарних установ,
що мають ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної
установи та знаходяться на території Запорізької області, до яких акціонер
може звернутись для відкриття рахунку та переказу належних йому прав на
цінні папери з рахунку, раніше відкритого йому ПАТ «Завод
«Перетворювач» у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Депозитарний
центр «Придніпров’я».
Перелік депозитарних установ Запорізької області
№
з/п
1

Повна назва

Код
ЄДРПОУ
Товариство
з
обмеженою 23440981
відповідальністю «ГУДВІЛ‐БРОК»

2

Товариство
з
відповідальністю
КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ»

3

Приватне
акціонерне
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ‐АГ»

4

Товариство
з
обмеженою 24513000
відповідальністю «ФІРМА «МОТОР‐
ДІЛЕР»

5

Товариство
з
обмеженою 32013602
відповідальністю «ГАРАНТ ІНВЕСТ»

6

Товариство
з
обмеженою 32419910
відповідальністю
«РЕГІОНАЛЬНА
ФОНДОВА КОМПАНІЯ»

7

Товариство
з
відповідальністю
РЕЄСТРАТОР»

обмеженою 35980327
«ПОЛОГІВСЬКИЙ

8

Товариство
з
відповідальністю
КАПІТАЛ»

обмеженою 36648781
«РЕФОРМАЦІЯ‐

обмеженою 23792601
«ФОНДОВА

товариство 24511691

Правління ПАТ «Завод «Перетворювач»

Адреса та телефони
місто
Запоріжжя,
бульвар
Центральний, будинок 21.
Телефони:
(061)2229677;
(061)2137908; (061)2137911
місто Запоріжжя, вулиця Портова,
будинок 2‐а, офіс 3
Телефони:
(061)2830346;
(061)2830298
місто Запоріжжя, Південне шосе,
будинок 72.
Телефони:
(061)2132640;
(061)2132642
місто
Запоріжжя,
вулиця
Омельченка, будинок 21.
Адреса веб‐сайту: www.motor‐
diler.com.ua.
Телефони:
(061)7204985;
(061)7204857
місто
Запоріжжя,
вулиця
Вересаєва, будинок 3.
Телефони:
(061)7690513;
(061)2187485
місто
Запоріжжя,
вулиця
Суворова, будинок 4.
Телефони:
(061)2240831;
(061)2201255
Запорізька область, Пологівський
район, місто Пологи, вулиця Карла
Маркса, будинок 358.
Телефон: (06165)23814
місто
Запоріжжя,
вулиця
Хортицьке шосе, будинок 3.
Телефон: (050)4210789.

