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ПОВІДОМЛЕННЯ
про дематеріалізацію простих іменних акцій
публічного акціонерного товариства «Укртелеком»
Реквізити емітента:
Повне найменування згідно з установчими - Публічне
акціонерне
товариство
документами
«Укртелеком»
Скорочене найменування згідно з
ПАТ «Укртелеком»
установчими документами
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
21560766
Місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про
01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,
державну реєстрацію юридичної особи
будинок 18
Адреса для поштових повідомлень
бульв.Тараса Шевченка, буд.18, м.Київ, 01601
Телефон
+38 044 226-25-41
Факс
+ 38 044 234-39-57
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид і тип цінних паперів
акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску
дата реєстрації: 22.12.2000; орган, що видав
свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку; реєстраційний номер
випуску: №661/1/00
Міжнародний ідентифікаційний номер
UA1004311007
цінних паперів
Номінальна вартість акції даного випуску, грн 0, 25 (двадцять п’ять копійок)
Кількість акцій даного випуску, шт
18 726 248 000 (вісімнадцять мільярдів сімсот
двадцять шість мільйонів двісті сорок вісім
тисяч) шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного
4 681 562 000 (чотири мільярди шістсот
випуску, грн
вісімдесят один мільйон п’ятсот шістдесят дві
тисячі) грн. 00 коп.
Інформація щодо підтвердження прав власності на акції в бездокументарній формі:
Підтвердженням прав власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку
в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів
Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних
цінних паперів:
Повне найменування згідно з установчими Товариство з додатковою відповідальністю
документами
«ЕНСТІ Трансфер»
Скорочене
найменування
згідно
з ТДВ «ЕНСТІ Трансфер»
установчими документами
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20028791

Місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами
Телефон, факс
Прізвище, ім’я, по батькові керівника
Дані свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи

03113, м. Київ, вул. Шевцова Івана, буд. 1,
літера Б1, офіс 301-304
+38 044 486-20-27; 486-59-40
Січенко Сергій Павлович
серія: А01; номер свідоцтва: №726582; дата
проведення державної реєстрації юридичної
особи: 08.04.1996р; орган, що видав
свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві
державна адміністрація
Інформація про ліцензію на провадження номер ліцензії: АГ №399415; дата видачі:
професійної діяльності на фондовому ринку - 19.11.2010; орган, що видав ліцензію:
депозитарної діяльності, а саме діяльності з Державна комісія з цінних паперів та
ведення реєстру власників іменних цінних фондового ринку; строк дії ліцензії:
паперів
19.11.2010р.-19.11.2015р.
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято
рішення про де матеріалізацію:
Найменування
Публічне
акціонерне
товариство
«Національний депозитарій України», ПАТ
«НДУ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія: АО1; номер свідоцтва: №795373; дата
юридичної особи
проведення
державної
реєстрації:
17.05.1999р; орган, що видав свідоцтво:
Шевченківська районна у м. Києві державна
адміністрація
Місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка,
буд. 3
Телефони контактної особи
+38 044 377-70-16, 377-72-65, 279-12-49,
Директор
операційного
департаменту
Адамовська Марина Олександрівна
Дані ліцензії на провадження професійної номер ліцензії: АВ №581322; дата видачі:
діяльності
на
фондовому
ринку- 25.05.2011; орган, що видав ліцензію:
депозитарної діяльності, а саме депозитарної Державна комісія з цінних паперів та
діяльності депозитарію цінних паперів
фондовому
ринку;
строк
дії
ліцензії:19.09.2006р.– 19.09.2016р.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах
власникам акцій:
Найменування
Публічне
акціонерне
товариство
комерційний банк «ЄВРОБАНК»; ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК»
Місцезнаходження
01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 35
Телефони контактної особи
+38 044 584-22-22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33305163
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія:АО1; номер свідоцтва: №306826; дата
юридичної особи
проведення
державної
реєстрації:
30.09.2009р.; орган, що видав свідоцтво:
Шевченківська районна
у м. Києві
державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної номер ліцензії: АВ № 507085; дата видачі:
діяльності
на
фондовому
ринку
- 10.12.2009р.; орган, що видав ліцензію:
депозитарної діяльності, а саме депозитарної Державна комісія з цінних паперів та
діяльності зберігача цінних паперів
фондовому ринку; строк дії ліцензії:
10.12.2009р.-10.12.2014р.

Дата припинення ведення реєстру: Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру
власників іменних цінних паперів протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Конкретна дата
припинення ведення реєстру визначається наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком»
(або наказом тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ
«Укртелеком»).
Застереження: 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.
Застереження: 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.
Інформація: Товариство укладає відповідний договір з обраним ним зберігачем,
відкриває Акціонерам у зберігача рахунки у цінних паперах, а також забезпечує зарахування
акцій, що належать Акціонерам Товариства, на відкриті таким Акціонерам рахунки в цінних
паперах у зберігача. Акціонер Товариства для подальшого здійснення будь-яких операцій з
належними йому акціями Товариства (наприклад, продаж, дарування, будь-яке інше
відчуження акцій) повинен обрати зберігача та укласти з ним договір про відкриття рахунку
у цінних паперах (у разі відсутності такого договору)..
Інформація: Кожен Акціонер Товариства, до дати припинення операцій має право
самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього
зберігача або депозитарію, якого обрало Товариство, номінальним утримувачем у реєстрі
іменних цінних паперів.
Інформація: Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у
якого Товариство буде відкривати рахунки в 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).
Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про
дематеріалізацію:
Персонально кожного Акціонера Товариства та кожного номінального утримувача
включеного до реєстру власників цінних паперів станом на «01» лютого 2012 року
повідомити про дематеріалізацію випуску акцій Товариства шляхом надсилання письмового
повідомлення поштою (простим листом) у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів від
дати прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
Порядок вилучення сертифікатів акцій:
До дати депонування глобального сертифіката акцій наказом Голови Правління ПАТ
«Укртелеком» (або наказом тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ
«Укртелеком») призначається комісія по вилученню та знищенню сертифікатів акцій, у
складі трьох осіб.
Акціонери Товариства зобов’язані після визначеної дати припинення ведення реєстру
повернути Товариству сертифікат акцій особисто, або надіслати сертифікат акцій поштою на
адресу Товариства: 01601, м. Київ,
бульв. Т. Шевченка, 18, департамент управління
власністю та корпоративними правами.
Прийом сертифікатів акцій здійснюється членами комісії по вилученню та знищенню
сертифікатів акцій. У разі повернення сертифіката акцій Акціонером особисто, останній
ставить свій підпис у журналі реєстрації повернутих сертифікатів акцій. При надходженні до
Товариства сертифіката акцій поштою, лист із вкладеним сертифікатом акцій реєструється в
установленому порядку та передається до комісії по вилученню та знищенню сертифікатів
акцій.
Термін повернення Акціонерами сертифікатів акцій Товариству – протягом 12 місяців
після дати припинення ведення реєстру.

Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно. Вилучені сертифікати акцій
не підлягають поверненню Акціонерам Товариства.
Вилучення сертифіката акцій не призводить до переходу права власності на належні
Акціонеру акції Товариства.
Після завершення процедури вилучення сертифікатів акцій у Акціонерів, відповідно
до вимог законодавства, вилучені сертифікати акцій підлягають знищенню.
Тимчасово здійснюючий повноваження
Голови Правління

І. В. Кравець

