
Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» 
ім. А.М. Кузьміна» які відбулися 03.06.2010р. (Протокол №19) було прийнято рішення щодо 
переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної у бездокументарну форму 
існування. 
1. Реквізити випусків іменних акцій документарної форми існування, щодо яких прийняте 
рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу): 
Вид цінних паперів (із зазначенням типу): прості іменні акції. 
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску. Дата реєстрації: 16 червня 2000 року. Орган, що видав 
свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер випуску: 
288/1/00. Дата видачі: 16 червня 2000 року. 
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0800161004. 
Номінальна вартість акції даного випуску: 46,25 гривень (сорок шість гривень 25 копійок). 
Кількість акцій даного випуску: 1 075 030 (один мільйон сімдесят п’ять тисяч тридцять) штук. 
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 49 720 137,5 гривень (сорок дев’ять 
мільйонів сімсот двадцять тисяч сто тридцять сім гривень 50 копійок). 
2. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних 
паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.  
3. Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів. 
Повне та скорочене найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетична 
реєстраційна компанія» (ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія»). 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31810610. 
Місцезнаходження згідно с реєстраційними документами: Україна, 01033, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 36-В. 
Телефон/факс: (044) 494-43-73. 
Прізвище, ім’я, по батькові керівника: Степаненко Олена Миколаївна. 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Свідоцтво серії А01 №480230. Номер 
запису про включення до ЄДР 1 069 107 0013 000237. Дата проведення державної реєстрації 
юридичної особи: 29.01.2002р. Орган, що видав свідоцтво: Оболонська районна у місті Києві 
державна адміністрація.  
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: 
Ліцензія серії АВ №483692, дата видачі - 21.09.2009р., орган, що видав ліцензію – Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 15.08.2005р. по 15.08.2010р. 
4. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято 
рішення про дематеріалізацію. 
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889. 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Свідоцтво серії А01 №623427. Номер 
запису про включення до ЄДР: 1 074 105 0005 033282. Дата проведення державної реєстрації: 
14.05.08р. Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.. 
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.  
Телефон контактної особи: (044) 585-42-40. 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія серії АВ 
№498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 27.05.2009р. 
по 27.05.2019р.  
5. Реквізити зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій. 
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетична реєстраційна компанія». 
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В . 
Телефон контактної особи: (044) 494-43-73. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31810610. 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Свідоцтво серії А01 №480230. Номер 
запису про включення до ЄДР 1 069 107 0013 000237. Дата проведення державної реєстрації: 
29.01.2002р. Орган, що видав свідоцтво: Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація.  



Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Ліцензія серії АВ №520526, видана 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 02.04.2010р. по 02.04.2015р. 
6. Дата припинення ведення реєстру: 15 вересня 2010 року. 
7. Звертаємо вашу увагу на те, що: 

- після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру, 
власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється; 

- кожному власнику акцій випуску, що дематеріалізується, необхідно укласти договір про 
відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем; 

- кожний власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення 
реєстру такого випуску має право самостійно знерухоміти належні йому акцій в обраного ним 
зберігача. 

 
 
 
 
 
 




