Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій
Закритого акціонерного товариства «Меркурій-торг»
Черговими Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Меркурій-торг» (код за ЄДРПОУ 01546965,
місцезнаходження: 07400, Київська обл.., м.Бровари, вул..Шевченко, 27), далі – Товариство, прийнято
рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму існування (Протокол
чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 15.02.2013 р.)
Реквізити емітента:
Повне найменування згідно
з
установчими Закрите акціонерне товариство «Меркурій-торг»
документами
Скорочене найменування згідно з установчими ЗАТ «Меркурій-торг»
документами
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01546965
місцезнаходження згідно з реєстраційними
07400, м. Бровари, вул. Шевченко, 27
документами юридичної особи
адреса для поштових повідомлень
07400, м. Бровари, вул. Шевченко, 27
телефон, факс
(044594) 553-78
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування
Вид і тип акцій
акція проста іменна
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
12.06.2008р.
- дата реєстрації
- орган, що видав свідоцтво
Київське обласне територіальне управління
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку,
- реєстраційний номер випуску
25/27/1/08
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
UA 1026201004
Номінальна вартість акції даного випуску,
1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч)
гривень 00 коп.
Кількість акцій даного випуску
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску

150 000 (сто) штук
500 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00
коп.

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Повне найменування
Скорочене найменування
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами
Телефон, факс
Прізвище, ім'я, по батькові керівника,
Інформація про ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НВП «Магістр»
ТОВ «НВП «Магістр»
34045290
04566, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, літера
«А», поверх1, оф.6
+ 38 044 5001607; + 38 044 5001608
Поживотько Володимир Борисович
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку серії Серія АД №075883,
видана 24.09.2012р. строк дії: 12.03.2011р.12.03.2016р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

Повне найменування
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство
"Національний депозитарій України"
30370711
вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001

Телефони контактної особи

(044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-1322
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку серії АВ № 581322 на
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р.
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
№823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.19.09.2016 р.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій
Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю
«НВП «МАГІСТР»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34045290
Місцезнаходження
04566, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, літера
«А», поверх1, оф.6
Телефони контактної особи
+ 38 044 5001607; + 38 044 5001608
Начальник депозитарного відділу Векшина
Тетяна Миколаївна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
та фондового ринку серії АД №075884,
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
видана 24.09.2012 р., строк дії: 26.04.2010р. –
26.04.2015 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру
власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних
паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.
Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій у зберігача та подає
розпорядження про зарахування на них акцій. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних
паперах та одержання депозитарних послуг необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем. До дати припинення ведення реєстру
акціонер 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.
Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права власності на
акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого у зберігача цінних
паперів.
Уповноваженою посадовою особою емітента, якій загальними зборами акціонерів надані
повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру є Генеральний Директор
товариства. Встановлена Генеральним Директором дата припинення ведення реєстру визначається 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.
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).
Акціонери будуть персонально повідомлені про дематеріалізацію шляхом вручення
зазначеного повідомлення особисто під розпис. Номінальні утримувачі, обрані Загальними зборами

зберігач, та депозитарій будуть персонально повідомлені про дематеріалізацію шляхом направлення
відповідних повідомлень поштовими листами.
Після дати депонування глобального сертифікату, обіг акцій з використанням сертифікатів цінних
паперів випуску не допускається. Сертифікати вилучаються наступним чином:
а) особистого подання сертифікату акцій за місцезнаходженням товариства;
б) шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення(листа) з вкладенням сертифікату
акцій.
Передача сертифікату акцій оформляється двостороннім актом приймання-передавання
сертифікату. Відповідальною особою за вилучення, зберігання та знищення сертифікатів акцій є
генеральний директор Якимчук В.А.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,
Генеральний Директор

Якимчук В.А.

