
АТ «Укрексімбанк» як депозитарна установа доводить до відома депонентів: 

 

Депонентам, з якими Договір (для депонента держави: кожним керуючим рахунком у 

цінних паперах, з яким Договір або  Додатковий договір) було укладено до набуття чинності  

рішенням НКЦПФР «Щодо порядку направлення акціонерним товариством 

повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» від 07.03.2017 №148 (далі - 

рішення НКЦПФР №148), необхідно привести Договори (для депонента держави: Договір 

або Додаткові договори) у відповідність до рішення НКЦПФР №148 та типової форми 

договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для депонента держави: типової 

форми договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім’я держави або 

типової форми додаткового договору до договору про обслуговуванння рахунку в цінних 

паперах на ім’я держави), затвердженої наказом АТ «Укрексімбанк», шляхом внесення змін 

до існуючих Договорів (для депонента держави: Договору або Додаткових договорів). Для 

укладення договору про внесення змін до Договору (для депонента держави: Договору або 

Додаткового договору) необхідно звернутись до менеджера рахунку в цінних паперах 

(працівника відділу депозитарної діяльності Управління цінних паперів) за контактним 

номером телефону: 044-247-80-79. 

Депонентам, які приєдналися в цілому до договору про обслуговування рахунку в 

цінних паперах, типова форма якого затверджена наказом АТ «Укрексімбанк» від 13.12.2013 

№555, шляхом підписання заяви про згоду на приєднання до договору про обслуговування 

рахунку в цінних паперах у цілому, укладати договори про внесення змін непотрібно. 

 Депонент (для депонента держави: керуючий рахунком у цінних паперах), який 

виконає зазначені вимоги, буде отримувати копію повідомлення акціонерного товариства, 

отриману від Центрального депозитарію, на свою електронну адресу.  

У разі невчинення депонентом (для депонента держави: керуючим рахунком у цінних 

паперах) необхідних дій для приведення Договору (для депонента держави: Договору або 

Додаткового договору) у відповідність до рішення НКЦПФР №148 та відсутності в анкеті 

рахунку в цінних паперах  депонента та/або у Договорі (для депонента держави: в анкеті 

керуючого рахунком у цінних паперах та/або у Договорі або Додатковому договорі) 

інформації про адресу електронної пошти (у тому числі актуальної інформації) інформування 

депонента (для депонента держави: керуючого рахунком у цінних паперах) про отримані АТ 

«Укрексімбанк» як депозитарною установою від Центрального депозитарію, копії  

повідомлень акціонерних товариств, які направляються через депозитарну систему України, 

буде здійснюватися АТ «Укрексімбанк» шляхом розмішення  на веб-сайті АТ 

«Укрексімбанк» (www.eximb.com) у мережі Інтернет з дотриманням вимог рішення 

НКЦПФР №148.  
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