
Шановний акціонер! 

Згідно з вимогами «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів 
у бездокументарній формі», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 22.01.2014 року №47 (зареєстрованого Міністерством юстиції України 
06.02.2014 року за №241/25018), приватне акціонерне товариство «Львівське акціонерне 
товариство імені Лесі Українки» повідомляє про обрання нової депозитарної установи.  

При проведенні у січні-лютому 2012 року процедури переведення випуску акцій закритого 
акціонерного товариства «Львівське акціонерне торгово-виробниче товариство імені Лесі Українки» з 
документарної у бездокументарну форму існування, емітентом цінних паперів були відкриті рахунки 
в цінних паперах власникам акцій у депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп» (м.Львів). 

У зв’язку із зміною тарифної політики та постійним зростанням вартості послуг, що 
надавалися ТОВ «Балтік Фінанс Груп» наглядовою радою ПрАТ «Львівське акціонерне товариство 
імені Лесі Українки» у встановленому чинним законодавством порядку та відповідно до положень 
статуту акціонерного товариства прийнято рішення про обрання нової депозитарної установи для 
укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.  

Виконуючи вимоги абзаців 6 та 7 пункту 9 розділу V «Положення про порядок забезпечення 
існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 року №47 (зареєстрованого Міністерством 
юстиції України 06.02.2014 року за №241/25018), надаємо власникам простих іменних акцій ПрАТ 
«Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» відомості про нову депозитарну установу: 

- повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Західна інвестиційна група» (скорочено - ТОВ ФК «Західна інвестиційна група»); 

- ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 34762675; 
- місцезнаходження: площа Міцкевича, буд.6, офіс 5, місто Івано-Франківськ, Івано-

Франківська область, 76018 
- телефони для контакту: +38 (0342) 52 7548; +38 (0342) 52 7408; e-mail: wig@ukr.net 
ТОВ «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група» здійснює депозитарну діяльність 

депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ №263160 виданої 20.06.2013 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Нагадуємо Вам, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про 
депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про 
обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим 
Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери 
такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в 
органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 
протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту. 
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня 
після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах. 

Отже, власники акцій ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», які від 
свого імені не укладуть договір з депозитарною установою ТОВ «Фінансова компанія «Західна 
інвестиційна група» та право голосу яких обмежено згідно із зазначеним Законом, мають право бути 
присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства без видачі таким 
особам бюлетеня для голосування. 
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