 Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Зберігач ТОВ "Гудвіл Брок"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
23740981
Місцезнаходження
69600, Запорізька область Орджонікідзевський м.Запоріжжя, бул.Центральний , 21
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
362049
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документу
31.07.2007
Міжміський код та телефон
  0612 2137908
Факс
  0612 1377908
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберігача
Опис
Зберігач ТОВ "Гудвіл Брок" має дозвіл №362049 від 31.07.2007р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма
Приватне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35917889
Місцезнаходження
04107, Київська область   м.Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документу
19.11.2009
Міжміський код та телефон
0445854240
Факс
0445854240
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис
Товариство отримувало депозитарні послуги від Депозитарія  ВАТ "Межрегіональний фондовий союз" згідно договору про обслуговування еміссії цінних паперів №Е-74/99 від 18.06.1999р.В жовтні 2009 року Товариство отримало лист від Депозитарія, в якому повідомлялось, що з 12 жовтня 2009 року приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) приймає на себе права та обов’язки (у порядку правонаступництва) щодо здійснення обслуговування клієнтів Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996).
Підставою для правонаступництва є договір оренди цілісного майнового комплексу, який укладений між МФС та ВДЦП у відповідності до норм цивільного законодавства та Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (згідно з умовами вказаного договору оренда цілісного майнового комплексу регулюється положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна»). Відповідно до ст.15 вказаного Закону орендар стає правонаступником прав та обов`язків підприємства відповідно до договору оренди.

У зв’язку з вказаним з 12.10.2009р. виконавцем усіх депозитарних послуг є депозитарій ВДЦП, і всі розпорядження на виконання депозитарних операцій, звітні документи за результатами виконання депозитарних операцій приймаються / видаються виключно у ВДЦП згідно внутрішніх документів ВДЦП за адресою: 04107, Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 5854240.

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ 470611, яка видана ДКЦПФР 27.05.2009р., на підставі рішення №519 від 27.05.2009р., та ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності АВ 470629, яка видана ДКЦПФР 03.06.2009р., на підставі рішення №546 від 03.06.2009р.

  


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ "Запоріжтрансформатор"
Організаційно-правова форма
Публічне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00213428
Місцезнаходження
69600, Запорізька область Ленінський м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документу
д/н
Міжміський код та телефон
0612703248
Факс
0612703083
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис
Товариство отримувало консультаційні послуги із економічно-правових, фінансових та виробничих питань від ПАТ "Запоріжтрансформатор" згідно договору про надання консультаційних послуг №PDG000067 від 01 грудня 2009 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
АЛЬЯНСАУДИТ
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34829687
Місцезнаходження
69006, Запорізька область Ленінський м.Запоріжжя, Добролюбова, б, 9, кв.19
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
Свідоцтво №3936
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документу
19.01.2007
Міжміський код та телефон
0612200428
Факс
0612200464
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Аудитор "АЛЬЯНСАУДИТ" має Свiдоцтво № 3936 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів , які одноособово надають аудиторські послуги за  № 171/5  від 19.01.2007р. чинне до 03.11.2016 р..




