
Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій
публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»

Позачерговими  загальними зборами акціонерів ВАТ «Дністровська ГАЕС» та наглядовою радою
Товариства прийнято  рішення про переведення  випуску акцій Товариства у бездокументарну форму
існування  (протокол  загальних  зборів  акціонерів  №  б/н  від  25  січня  2012  р.,  протоколи  засідання
Наглядової ради від 28.02.2012 № 1, від 09.08.2012 № 10, протокол-рішення про переведення випуску
іменних акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» документарної форми існування  у бездокументарну форму
існування від 09.08.2012 р.)

Рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства прийнято на позачергових Загальних
зборах акціонерів 25 січня 2012 року.

Реквізити емітента

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дністровська 
ГАЕС»

Скорочене найменування ПАТ «Дністровська ГАЕС»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30149623
Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документамии

60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ

Адреса для поштових повідомлень 60236, Україна, Чернівецька обл., м. 
Новодністровськ, буд. Управління.

Телефон (03741) 3-33-00
Факс (03741) 3-15-63
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування
Вид і тип акцій акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску дата реєстрації: 09 червня 1999 р.
орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку 
реєстраційний номер випуску:  213/1/99

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA2500101009
Номінальна вартість акції даного випуску 10 (десять) гривень 
Кількість акцій даного випуску 47 532 941  (сорок сім мільйонів п’ятсот 

тридцять дві тисячі  дев’ятсот сорок одна) 
штука

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску 475 329 410,00 (чотириста сімдесят п’ять 
мільйонів триста двадцять дев’ять тисяч  
чотириста десять) гривень

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, 
відкритого в зберігача цінних паперів.
Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів

Повне найменування

Скорочене найменування

Відкрите акціонерне товариство «Фінансова 
компанія «Укрнафтогаз»
ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24101605

Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А00.
Номер свідоцтва 778904
Номер запису 1 067 120 0000 001060
Дата  проведення  державної  реєстрації  –
21.10.1996.
Орган, що видав свідоцтво – Дніпровська 
районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами

Україна, 02090, м. Київ, вул. Празька, 5

Телефон, факс (044) 296-05-40, (044) 296-05-14



Прізвище, ім'я, по батькові керівника Голова правління – Ющенко Світлана 
Олександрівна

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме 
діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів

Серія та номер – АВ 581128, дата видачі – 
30.03.2011 р., орган, що видав ліцензію – 
Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, строк дії ліцензії – до 
21.05.2014 р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій в бездокументарній формі
Повне найменування

Скорочене найменування

Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України»,
ПАТ «НДУ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01, №795373,

 дата проведення державної реєстрації - 
17.05.1999р., номер запису -1074 105 0016 
010655;
 орган, що видав свідоцтво:  Шевченківська 
районна у місті Києві державна адміністрація;
 

Місцезнаходження вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;
Телефони контактної особи (044) 279-65-40, 279-13-25;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів 

Серія і номер - АВ № 581322,  дата видачі - 
19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію -  
Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, строк дії ліцензії: 19.09.2006 
р.-19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій
Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УПР-ФІНАНС»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01, номер свідоцтва №375658,

 дата проведення державної реєстрації - 
24.02.2010 р., орган, що видав свідоцтво: 
Солом’янська районна у м. Києві державна 
адміністрація;

Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька, буд. 11 

Телефони контактної особи (044) 362-79-73, 228-63-59;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів 

Серія і номер АВ № 520607, дата видачі -  
15.04.2010 р., орган, що видав ліцензію -  
Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, строк дії ліцензії – 15.04.2010
р. - 15.04.2015 р.;

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників
іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

Уповноваженою посадовою особою емітента, якій Наглядовою радою ПАТ «Дністровська ГАЕС»
надано повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру, є Генеральний директор
ПАТ «Дністровська ГАЕС».

Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дністровська ГАЕС» -
закриття  системи  реєстру  власників  іменних  цінних  паперів  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  має  бути
визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску у бездокументарній
формі існування.

Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій у зберігача та подає розпорядження
зберігачу про зарахування на них акцій. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та



одержання депозитарних послуг власнику акцій необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти
Договір про відкриття рахунку в цінних паперах (у разі відсутності такого договору). До дати припинення
ведення реєстру акціонер має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

Товариство  повідомляє  про  де  матеріалізацію  акціонерів,  номінальних  утримувачів,  обраних
Уповноваженим  органом  зберігача  та  депозитарій  шляхом  направлення   рекомендованого  поштового
відправлення (листа) на адресу їх проживання/місцезнаходження.

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, має право до
дати припинення ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача  з
реєстрацією цього зберігача або депозитарією, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі
власників іменних цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати
рахунки в цінних паперах власникам акцій зобов’язані не пізніше дня закінчення строку, що починається з
дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та становить 10 робочих
днів, відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих
на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача
та депозитарій, обраних Уповновноваженим органом: 

Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» про прийняття рішення
про переведення акцій ВАТ  «Дністровська ГАЕС» документарної форми існування у бездокументарну
форму існування надсилається персонально кожному власнику іменних акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС»,
зареєстрованому  на  дату  обліку  у  реєстрі  власників  іменних  цінних  паперів  випуску,  що
дематеріалізується,  шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок
Товариства.

Акціонери  Товариства  та/або  їх  повноважні  представники  мають  право  ознайомитись  з
повідомленням  про  переведення  випуску  простих  іменних  акцій  ПАТ «Дністровська  ГАЕС»
документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням Товариства.

Повідомлення  номінальних  утримувачів  про  переведення  випуску  простих  іменних  акцій
ВАТ «Дністровська  ГАЕС»  документарної  форми  існування  у  бездокументарну  форму  існування
надсилається кожному номінальному утримувачу,  зареєстрованому на дату обліку у реєстрі  власників
іменних  цінних  паперів  випуску,  що  дематеріалізується,  персонально  шляхом  направлення
рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок Товариства.

Повідомлення  про  переведення  випуску  простих  іменних  акцій  ВАТ «Дністровська  ГАЕС»
документарної форми існування у бездокументарну форму існування фондовим біржам, на яких прості
іменні  акції  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  перебувають  у  лістингу,  а  також  зберігачу  та  депозитарію,
надсилається  шляхом  направлення  рекомендованого  поштового  відправлення  (листа)  з  вкладенням
відповідного повідомлення та опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих
видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Порядок вилучення сертифікатів акцій:
Обіг акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування

глобального сертифіката не допускається. 
Сертифікати акцій ВАТ  «Дністровська  ГАЕС» після  дати  депонування  глобального  сертифіката

підлягають вилученню у такому порядку:
- акціонери ПАТ «Дністровська ГАЕС» протягом шести місяців з дати депонування глобального

сертифіката зобов’язані повернути ПАТ «Дністровська ГАЕС» всі сертифікати акцій ВАТ «Дністровська
ГАЕС»  шляхом  надання  сертифікату  акцій  ВАТ «Дністровська  ГАЕС»  за  місцезнаходженням
ПАТ «Дністровська ГАЕС», або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення  (листа) з
вкладенням сертифікату акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС»;

- ПАТ «Дністровська ГАЕС» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну
особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС»;

- починаючи з дати депонування глобального сертифіката ПАТ «Дністровська ГАЕС», за запитом
акціонера та/або повноважної  особи акціонера зобов’язане  інформувати акціонера (його повноважного
представника) про посаду, прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за вилучення та збереження
сертифікатів  акцій  ВАТ «Дністровська  ГАЕС»,  а  також про  місцезнаходження  та  контактні  телефони
відповідальної особи;

-  при наданні особою сертифіката акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» безпосередньо відповідальній
особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» (за місцезнаходженням
ПАТ «Дністровська ГАЕС»), така особа зобов’язана пред’явити документ, що посвідчує особистість, та



передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС»,  а відповідальна
особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» зобов’язана вилучити
сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС». Акт
приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» складається у двох примірниках і
підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження
сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій
ВАТ «Дністровська ГАЕС» підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Дністровська
ГАЕС», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС»
здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

-   при  наданні  особою  сертифіката  акцій  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  відповідальній  особі  за
вилучення  та  збереження  сертифікатів  акцій  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  (за  місцезнаходженням
ВАТ «Дністровська  ГАЕС»)  шляхом  надсилання  поштового  повідомлення  (листа)  з  вкладенням
сертифікату  акцій  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  відповідальна  особа  за  вилучення  та  збереження
сертифікатів  акцій  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  протягом  10  (десяти)  робочих  днів  з  дати  отримання
сертифіката акцій таким шляхом, зобов’язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення
про  вилучення  сертифіката  акцій.  Повідомлення  про  вилучення  сертифіката  акцій  ВАТ «Дністровська
ГАЕС» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ
«Дністровська ГАЕС»;

- відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС»
зобов’язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання
сертифікатів  акцій,  вилучені  сертифікати  акцій   та  копії  відправлених  повідомлень  про  вилучення
сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС».

ПАТ «Дністровська ГАЕС» забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська
ГАЕС»  у  відповідності  до  вимог,  установлених  чинним  законодавством  щодо  зберігання  документів
суворої звітності.

Строк  зберігання  вилучених  сертифікатів  акцій  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  встановлюється
відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.

Вилучені сертифікати акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» не підлягають поверненню особам, що їх
передали та/або акціонерам ПАТ «Дністровська ГАЕС».

Вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Дністровська ГАЕС» здійснюється безоплатно. 
Вилучення  сертифіката  акцій  (сертифікатів  акцій)  ВАТ «Дністровська  ГАЕС» не  призводить  до

переходу права власності на належні акціонеру акції до ПАТ «Дністровська ГАЕС».
Вилучення  сертифіката  акцій  (сертифікатів  акцій)  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»  у  акціонерів

Товариства та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про
вилучення сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції ПАТ «Дністровська ГАЕС».
Єдиним  документом,  що  підтверджує  право  власності  акціонера  на  належні  йому  акції  після  дати
депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний
надавати власнику цінних паперів.

 Порядок  вилучення  сертифікатів  акцій  ВАТ  «Дністровська  ГАЕС»,  який  передбачений  цим
рішенням Наглядової ради ВАТ «Дністровська ГАЕС» застосовується у разі, якщо інше не передбачено
чинним законодавством України.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,

Генеральний директор Лунін Сергій Сергійович


