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Шановний акціонер! 

 

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій  

Загальними зборами акціонерів Вiдкритого акцiонерного товариства «Спеціалізоване 

управління «Трансгідромеханізація», (надалі – Товариство) 07.09.2012 р. було прийнято рішення 

про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у 

бездокументарну форму існування. Реквізити емітента: Повне та скорочене (за наявності) 

найменування згідно з установчими документами - Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація», ВАТ «СУ «Трансгідромеханізація». 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01385930. Місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами  юридичної  особи – 04655, м. Київ, проспект Московський, 32. Адреса для 

поштових повідомлень – 04655, м. Київ, проспект Московський, 32. Телефон, факс – (044) 353-36-

92, (044) 353-36-91.  

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого 

прийнято рішення про дематеріалізацію: Вид і тип цінних паперів - прості іменні акції. Дані 

свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний 

номер випуску) – 09.06.1999 р., Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, №473/10/1/99. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA1004671004. 

Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 грн. Кількість акцій даного випуску –  4920840 

штук. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 1230210 грн. Підтвердженням права 

власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в 

зберігача цінних паперів, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. 

 Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів: Повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими 

документами – Українсько-американське підприємство у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «СКРИНЬКА-РЕГІСТР», УАП ТОВ «СКРИНЬКА-РЕГІСТР». Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ – 24574674. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами – 03150, м. 

Київ, вул. Фізкультури, 30. Телефон – (044) 289-46-22. Факс – (044) 289-50-85. Прізвище, ім'я, по 

батькові керівника – Зелінський Едуард Франсович. Інформація про ліцензію на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів (номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, 

строк дії ліцензії) – АГ 399483, 13.12.2010, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 

13.12.2010-13.12.2015.  

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято 

рішення про дематеріалізацію: Найменування - Публічне акціонерне товариство «Національний 

депозитарій України». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711. Місцезнаходження – 01001, 

м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Телефон 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 - номер ліцензії, дата видачі, орган, що 

видав ліцензію, строк дії ліцензії - Серія АВ № 581322, 19.09.2006 р., 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 – Публічне акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк». 

Місцезнаходження – 04073, м. Київ, Московський проспект, 6. Телефони контактної особи –          

(044) 428-61-28. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26410155. Дані ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної 

діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк 

дії ліцензії – АГ 579897, 23.09.2011 р., Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 

24.09.2011 р. – 24.09.2016 р. Застереження: 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. Уповноважений орган емітента,  якому  

загальними зборами акціонерів надані повноваження  стосовно визначення дати припинення 

ведення реєстру, - Наглядова рада. Встановлена  дата припинення ведення реєстру 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  

акцій  у  бездокументарній формі існування. Власнику акцій потрібно укласти договір про 

відкриття  рахунку  в  цінних  паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого 

договору). Власник цінних паперів випуску, щодо якого  прийнято  рішення  про дематеріалізацію, 

до дати припинення ведення  реєстру має право самостійно  знерухомити  належні  йому  акції  в 

обраного   ним зберігача з реєстрацією  цього зберігача  або депозитарію, 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’язкані 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, номінальних утримувачів, обраних 

загальними зборами зберігача та депозитарій про дематеріалізацію – не пізніше 10 (десяти) 

календарних днів від дати прийняття рішення шляхом направлення повідомлення про 

дематеріалізацію поштою простим листом.  

Порядок вилучення сертифікатів акцій - шляхом передачі акціонерами сертифікатів 

акцій Правлінню Товариства. шляхом передачі акціонерами сертифікатів акцій Виконавчому 

органу Товариства – Генеральному директору. Для цього акціонерам необхідно надіслати на 

адресу Товариства 04071, м. Київ, вул. Електриків, 16 сертифікати акцій після депонування 

глобального сертифікату протягом шести місяців. Генеральному директору створити комісію та 

забезпечити знищення сертифікатів акцій. Після дати депонування глобального сертифікату 

сертифікати акцій вважаються недійсними. 

 

 

            Генеральний директор                         ________________             Колєсін М. М. 
                                                                                                                                                  (підпис) 


