
 

                                                                                                                                                                   Додаток №43 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 34045290 

Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» 
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ/ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ 

 

ПРОШУ НАДАТИ (оберіть та залиште лише один варіант відповіді)  
 

☐ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

☐ 
Перелік акціонерів, які мають  
ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

☐ Перелік акціонерів, яким надсилатиметься ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

☐ Перелік акціонерів, які мають ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА  

АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

 

СТАНОМ НА «____»_____________ 20____ 

 
 

1. 
Найменування    емітента цінних  паперів (для  ПІФ  

додатково  зазначається найменування ПІФ) 

 

2. 
Код  за  ЄДРПОУ (для  ПІФ додатково  зазначається 

код за ЄДРІСІ) 

 

3. Код ISIN  

4. 

Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ 

найменування цінних паперів, серія цінних паперів 

(за наявності) 

 

5. 

Підстава  для  складання реєстру (оберіть та залиште 

лише один варіант) 
☐рішення  уповноваженого  відповідно  до 

законодавства  органу акціонерного  товариства  про  

проведення  річних  (чергових)  та позачергових 

загальних зборів;  

☐рішення  уповноваженого  відповідно  до  

законодавства  органу акціонерного  товариства  про  

проведення  річних  (чергових)  або позачергових  

загальних  зборів  (для  письмового  повідомлення 

акціонерів про проведення загальних зборів); 

☐на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день 

подання вимоги про проведення позачергових загальних 

зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше 

відсотків простих акцій акціонерного товариства,  

про  проведення  позачергових  загальних  зборів  у  

передбаченому законодавством порядку;  

☐настання терміну звітності особи, з якою  емітентом  

укладений договір  про  надання  реєстру  власників 

іменних  цінних  паперів,  перед  емітентом  відповідно  

до  договору про надання реєстру власників іменних 

цінних паперів стосовно переліку власників (якщо 

зазначене передбачено відповідним договором);  

☐є  пропозиція  особи  (осіб,  що  діють  спільно),  яка  

(які)  придбала(-и) контрольний  пакет  акцій 

акціонерного  товариства,  всім  акціонерам придбати  у  

неї  (них)  прості  акції  цього  товариства,  крім  

випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі 

приватизації;  

☐настання строку виплати доходів/погашення за 

цінними паперами;  

☐рішення про припинення діяльності емітента;  

☐для отримання емітентом інформації про власників 

значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;  

☐в  інших  випадках,  які  передбачені  законодавством  

України,  або договором про надання реєстру власників 

іменних цінних паперів. 

7. Форма отримання реєстру (оберіть необхідне) 
☐паперова 



☐електронна на CD диску* 

8. 

Спосіб  отримання  реєстру  

(оберіть необхідне) 
☐поштою, простим або рекомендованим листом 

☐кур’єрською  службою  (клієнт  замовляє  та  оплачує  

послуги кур’єрської служби) на адресу: фактична адреса 

доставки 

☐особисто представником емітента 

9. 

в  разі  відмови  просимо  

повідомити: 
☐на E-mail: (вказати адресу) 

☐простим листом 
 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____________________________________________ 

 

 

 
                Підпис Уповноваженої особи емітента         /__________________________/  

                                                                                            підпис,   М.П.                                     П.І.Б. 

                                        (за наявності) 
 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
 

Зареєстровано: №____________    Дата ____/____/20____р.   

 
Виконано:   Дата ____/____/20____р.   

 
Підпис, ПІБ відповідальної особи ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Реєстр отримано емітентом:      «___» _________ 20___ р.   
 

                                                                  ______________         ____________          _______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          (посада)                                                                                                         (прізвище)                                  (підпис) 

 

 

* Електронна форма реєстру на СD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок клієнта  або особисто предста 

внику клієнта. 


