ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

На виконання вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від
08.04.2014 року № 431, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР” (код ЄДРПОУ 13892951, ліцензія на право здійснення депозитарної
діяльності депозитарної установи АЕ № 263490 від 01.10.2013 р., ліцензія на право здійснення
діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ № 263491 від 01.10.2013 р.,
термін дії всіх ліцензій необмежений, далі за текстом — Товариство, Депозитарна установа)
повідомляє, що 12 жовтня 2021 року загальними зборами учасників Товариства було прийнято
рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та
забезпечення обліку та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих
рахунках у цінних паперах в Товаристві, в іншій депозитарній установі-правонаступнику.
Вищевказаним рішенням дата 14.12.2021 року визначена, як дата припинення діяльності
Депозитарної установи, а також заплановані та передбачені наступні дії Товариства у разі незакриття
рахунків у цінних паперах - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«ПІВДЕННИЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 20953647, що здійснює депозитарну
діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії Серія АЕ № 286610, виданої Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2013 року, строк дії з 12.10.2013 необмежений,
обрано депозитарною установою - правонаступником, яка надалі забезпечить облік та
обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили своїх
рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких
обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/
обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною
установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому
законодавством порядку, а також затверджено умови Договору про подальший облік та
обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили своїх
рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких
обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з депозитарною установою —
правонаступником (далі - Договір) та заходи плану-графіка передавання Депозитарною установою
депозитарній установі - правонаступнику документів, які залишаються після припинення
провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи (далі - План-графік)
19 жовтня 2021 року між Товариством та депозитарною установою-правонаступником
укладено Договір та погоджено План-графік.
Депозитарна установа повідомляє ДЕПОНЕНТІВ, з якими ТОВ «Портфельний інвестор»
укладено договір про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах:
1. Про необхідність закриття рахунку у цінних паперах, що обслуговуються у Депозитарній установі.
2. У разі незакриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку
Депозитарною установою припинення діяльності, а саме до 14.12.2021 року, цінні папери, права на
які обліковуються на такому рахунку у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися у депозитарній
установі — правонаступнику.
3. Виконання операцій щодо цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили
своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі (крім корпоративних операцій емітента,
безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів, визначених Законом України «Про
виконавче провадження», розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про
скасування реєстрації випуску цінних паперів, звернення заставодержателем стягнення на цінні
папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку до депозитарної установи-правонаступника)
може бути відновлено виключно після звернення цих власників до депозитарної установиправонаступника щодо укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або
переведення належних цим власникам цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними
депозитарної установи.

Депозитарна установа повідомляє ЕМІТЕНТІВ, з якими ТОВ «Портфельний інвестор»
укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків власників:
1. Про необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків
власників.
2. У разі незакриття рахунків власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуваються
Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у
цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку,
встановленому законодавством, протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною
установою припинення діяльності, а саме до 14.12.2021 року, цінні папери, права на які
обліковуються на таких рахунках у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися у депозитарній
установі - правонаступнику.
3. Виконання операцій щодо цінних паперів власників, що не мають статусу депонентів (крім
корпоративних операцій емітента, безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів,
визначених Законом України «Про виконавче провадження», розпорядження уповноваженої особи
реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів, звернення
заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку до
депозитарної установи-правонаступника) може бути відновлено виключно після звернення цих
власників до депозитарної установи-правонаступника щодо укладення договору про обслуговування
рахунку у цінних паперах або переведення належних цим власникам цінних паперів, прав на цінні
папери до обраної ними депозитарної установи.
З приводу вищенаведеного велике прохання звертатись за адресою депозитарного відділу
Депозитарної установи: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, кабінет 603,
за телефоном +38-048-719-05-13, +38-050-394-85-75
за електронною адресою: portfelniy@ukr.net

