ШАНОВНИЙ ВЛАСНИК ЦІННИХ ПАПЕРІВ!
Відповідно до п.10 Розділу VІ Закону України "Про депозитарну систему
України" №5178-VІ від 06.07.2012 року, власник цінних паперів, які були
дематеріалізовані, зобов`язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені або здійснити переказ прав на цінні 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 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 у органах емітента) не враховуються при визначенні
кворуму та при голосування в органах емітента.
Вищезгаданий Закон набрав чинності 12.10.2013 року. Законом встановлено
конкретні обов`язки для власників цінних паперів та встановлено термін, після
настання якого права власника, що не виконав вимоги Закону, будуть обмежені.
Це означає те, що якщо Ви, як власник цінних паперів, які були
дематеріалізовані, не звернетесь до депозитарної установи - ТОВ "ГЛОБАЛ
КАСТОДІАН" та не укладете з нею договір про обслуговування рахунка у цінних
паперах від власного імені або не здійсните переказ прав на цінні папери на свій
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, до 12.10.2014
року, Ваше право на участь у загальних зборах емітента буде обмежене.
Для виконання вимог законодавства та запобіганню настання негативних
наслідків для Вас, як акціонера акціонерного товариства, рекомендуємо Вам
звернутись за консультацією до наших фахівців у будь-яких зручний для Вас спосіб:
адреса для поштової кореспонденції:
вулиця Чигоріна, будинок 18, приміщення 225, місто Київ, 01042
телефон:
(044) 277-23-52
факс:
(044) 286-71-70
електронна пошта:
office@gcustodian.com.ua
веб-сайт:
www.gcustodian.com.ua
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