
 
До уваги акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352 (надалі – 
Банк) 
 
 
 
Правління Банку звертає увагу акціонерів на наступні важливі зміни у законодавстві. 
 

6 липня 2012 року Президентом України було підписано Закон України "Про 
депозитарну систему України» № 5178-VI. Зазначений закон по-новому визначає правові засади 
функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та 
підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку 
цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних 
цінних паперів. 

Закон набирає чинності через 12 місяців з дня опублікування, тобто 12 жовтня 2013 року. 
Відповідно до Розділу VI Закону «Прикінцеві та перехідні положення» визначено, що 

протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему 
України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до 
обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка 
в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

У разі якщо власник цінних паперів протягом зазначеного періоду не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які 
дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента. 

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні 
в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 
протягом одного робочого дня після закінчення одного року з дня набрання чинності Законом 
України "Про депозитарну систему України». 

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного 
робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких 
не виконали вищезазначені вимоги, та порядок встановлення і скасування вищезазначених 
обмежень визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

У зв’язку із вищевикладеним, Правління Банку пропонує акціонерам ПАТ «Універсал 
Банк» - власникам дематеріалізованих цінних паперів, до моменту закінчення одного року з дня 
набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України» звернутися до 
депозитарної установи, яка зберігає цінні папери акціонера ПАТ «Універсал Банк», та укласти з 
нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі. 

 
 

З повагою, 
Правління ПАТ «Універсал Банк» 


