
Повідомлення про де матеріалізацію простих іменних акцій 
Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» 

31 березня 2011 року черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі 
Товариство) прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму існування. 
 
Реквізити емітента: 
Найменування емітента згідно з установчими документами: Публічне акціонерне товариство 
“Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”); 
Ідентификаційний код за ЄДРПОУ: 05393518; 
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01, номер:209495, 
Дата проведення державної реєстрації 10.02.1997р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет 
Львівської міської ради; 
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 79056, м. Львів, вул. Бескидська, 44, 
Адреса для поштових повідомлень: 79056, м. Львів, вул. Бескидська, 44; 
Телефон: (032) 252-10-01;  Факс: (032) 293-46-54; 
Посадова особа - Голова правління Богоніс Михайло Ярославович, має право діяти від імені 
Товариства без доручення. 
 
Реквізити випуску простих  іменних акцій документарної форми існування: 
Вид, тип цінних паперів: прості іменні акції,  Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації 26.10.1998р., 
орган, що видав свідоцтво:  Львівське територіальне управління ДКЦПФР, реєстраційний номер 
випуску: № 268/13/1/98; 
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 1300681004; 
Номінальна вартість акцій: п'ять гривень;  Кількість випущених акцій: вісімдесят сім тисяч п'ятсот 
сімдесят чотири штуки; 
Загальна номінальна вартість акцій: чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят гривень; 
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних 
паперах, відкритого в зберігача цінних паперів ВАТ “Універсал Банк”. 
 
Реквізити реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів: 
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Карпати-реєстратор” (ТзОВ “Карпати-
реєстратор”); 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22343054; 
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23а; 
Телефон: (032)  238-78-93;  Факс: (032) 238 -78-97; 
ПІП керівника: Клочник Юрій Миколайович, директор; 
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А00, номер 379001,  
Дата проведення державної реєстрації 30.09.1996 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет 
Львівської міської ради; 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а 
саме: діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або інформація про ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з 
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів — номер ліцензії: серія АГ № 399433, дата 
видачі 19.11.2010 р., орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії ДКЦПФР, до 19.11.2015 включно. 
 
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій: 
Найменування: Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711; 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00, номер №020227, 
номер запису 10741050001010655, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., 
орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; 
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3,  телефони контактної особи: (044)377-72-65; 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ № 189650 , виданої на підставі 
рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р., включно. 
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: 



Найменування: Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк”;  Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 21133352; 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01, номер 479981, дата проведення державної реєстрації 
20.01.1994р., орган, що видав свідоцтво: Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; 
Місцезнаходження: Юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; Поштова адреса: 
79015, м. Львів, вул. Федьковича, 51, телефони контактної особи: (032)235-03-21; 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): серія АВ номер 483454 від 22.07.2009р. виданої 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії ліцензії: 28.09.2007 по 
28.09.2012р. 
 

Дата припинення ведення реєстру: “16” травня 2011 року. 
 

УВАГА!!! 
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. 
 
Дата припинення операцій:  “06” травня 2011року. 
 

УВАГА!!! 
Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників 
іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію, операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо 
особових рахунків номінальних утримувачів, не здійснюється. 
 
Власнику акцій необхідно 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 операцій 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 у цінних паперах власникам акцій, зобов'язані до дати припинення ведення реєстру відкрити 
рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято 
рішення про дематеріалізацію (у  разі відсутності такого рахунку). 
 
Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з 
документарної форми існування у бездокументарну надсилається кожному номінальному утримувачу 
персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа). 
 

УВАГА!!! 
Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що 
дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не 
допускається. 
Акціонери повинні самостійно надати Наглядовій раді ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» 
сертифікати акцій для знищення у строк 2 місяці з дати припинення ведення реєстру. По закінченню 
терміну вилучення Наглядова рада знищує вилучені сертифікати, складає відповідний акт знищення 
сертифікатів з додаванням детального переліку усіх ознак знищених сертифікатів.  

 


