10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи ТОВ "Південно-Східна реєстраційна компанія"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24645569

Місцезнаходження

83023 Донецька область д/н Донецьк Литвинова, 44

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АГ 572139

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

18.02.2011

Міжміський код та телефон

062 385-96-60

Факс

062 385-86-79, 385-96-60

Вид діяльності

Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення
реєстру власників іменних цінних паперів

Опис

Реєстраторська дiяльнiсть передбачає виконання реєстратором таких
функцiй:
формування системи реєстру за результатами розмiщення випуску
iменних цiнних паперiв або прийняття її вiд попереднього
реєстроутримувача;
ведення системи реєстру (ведення облiкових журналiв, що входять до
системи реєстру; облiк документiв, якi є пiдставою для формування та
внесення змiн до системи реєстру; облiк виданих, погашених та
втрачених сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; облiк осiб,
зареєстрованих у системi реєстру; ведення реєстрiв власникiв iменних
цiнних паперiв);
iнформацiйно-реєстраторськi функцiї (формування звiтiв та довiдкових
матерiалiв, що характеризують обiг цiнних паперiв, iнформацiйне та
органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв, у тому числi
повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв, реєстрацiя
учасникiв загальних зборiв, пiдрахунок голосiв, а також надання iнших
послуг iз забезпечення органiзацiї i проведення загальних зборiв
емiтента; облiк нарахованих та виплачених доходiв за iменними цiнними
паперами, складання на пiдставi письмового запиту емiтента перелiку
осiб, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, перелiку
осiб, якi мають право на отримання доходiв за цiнними паперами тощо)
Загальними заборами акціонерів від 14 червня 2010 р. було прийнято
рішення про припинення з 20.09.2010 р. дію договору № 20 від 01.10.1999
р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ
"Південно-Східна реєстраційна компанія".

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт - аудит"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23980886

Місцезнаходження

83017 Україна д/н Донецьк Овнатаняна, 4

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

1259

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

062 385-83-91

Факс

062 385-83-91

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Аудиторська дiяльнiсть включає в себе органiзацiйне i методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевiрок
(аудит) та надання iнших аудиторських послуг. Тобто перевiрку даних
бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб'єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам законiв
України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил
(внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами
користувачiв.

Повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
або прізвище, ім'я та по батькові
паперів"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Київська область м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585-42-40

Факс

044 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів" надає депозитарні послуги відповідно до договору, укладеному
між товариством та депозитарієм.

Повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Донгорбанк"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20365318

Місцезнаходження

83086 Донецька область м. Донецьк вул. Артема, буд. 38

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ 507116

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

16.12.2009

Міжміський код та телефон

(062) 332-73-37, (062) 332-35-61

Факс

(062) 332-73-37, (062) 332-35-61

Вид діяльності

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

Публічне акціонерне товариство "Донгорбанк" надає депозитарні
послуги відповідно до договору, укладеному між товариством та
зберігачем. Відкриває на ім'я Депонентів рахунки у цінних паперах та
зараховує цінні папери на рахунки цих Депонентів.
Зберігає цінні папери на рахунках власника. Надає виписки з рахунку у
цінних паперах. Уносить зміни до реквізитів власника цінних паперів.
Здійснює ведення рахунків у цінних паперах Депонентів згідно Договору
на відкриття рахунків у цінних паперах. Здійснює надання інших послуг
що передбачені Законодавством.

