ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!
21.07.2015 року набрало чинності Рішення НКЦПФР від 09.06.2015 року
№771, яким внесено зміни до Положення про порядок забезпечення існування
іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого Рішенням
НКЦПФР від 22.01.2014 року №47. Змінами передбачено, що договір про
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що укладається
між емітентом та депозитарною установою, має відповідати вимогам
законодавства.
Депозитарна установа ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» повідомляє
емітентів з якими укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків у
цінних паперах власників, про необхідність приведення договорів у
відповідність до вимог законодавства.
08.09.2015 року набрало чинності Рішення НКЦПФР від 24.07.2015 року
№1085, яким внесено зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку у
цінних паперах (далі - Вимоги), затвердженого Рішенням НКЦПФР від
06.08.2013 року №1412. Змінами передбачено, що у разі невчинення депонентом
необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних
паперах, укладеного до набрання чинності Законом України «Про депозитарну
систему України» (далі – Закон), у відповідність до Вимог, Депозитарна
установа може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім
операцій, пов’язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок,
відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку),
закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг, якщо це передбачено
договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної
установи.
На виконання вимог законодавства, депозитарна установа ТОВ «ФІРМА
«МОТОР-ДІЛЕР» повідомляє депонентів, які не вчинили дії щодо приведення
договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання
чинності Законом, у відповідність до Вимог, про необхідність вчиненння таких
дій.
На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 04.06.2015 №740 «Про внесення
змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР з питань провадження
депозитарної діяльності», Рішення НКЦПФР від 09.06.2015р. №771 «Про
внесення змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі», Рішення НКЦПФР від 24.07.2015р.
№1085 «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 06.08.2013р. №1412»,
08.10.2015р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про
депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
та затверджена нова його редакція.

