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                                                                                                  Додаток № 1 до Протоколу  № 18 

                                                                                        Загальних зборів акціонерів  

ВАТ «Дніпропетровський Втормет», 

                                                                                   від 02 червня 2008 року 

 

  Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій  

Відкритого акціонерного товариства „Дніпропетровський Втормет”  

 

м. Дніпропетровськ                                                                                        02 червня 2008 року 

 

Згідно із Законами України „Про господарські товариства” та „Про цінні папери та 

фондовий ринок”, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Відкритого 

акціонерного товариства „Дніпропетровський Втормет” (надалі – Товариство) шляхом 

збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 

(вкладів). 

 

Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм 

належать 

Чисельність акціонерів станом на 02 червня 2008 року становить 4883 особи, яким належить 

59 504 000 (п’ятдесят  дев’ять мільйонів п’ятсот чотири тисячі) штук простих іменних акцій, 

номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. 

  

Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій   

Участь у загальних зборах акціонерів Товариства 02.06.2008 року приймає 15 акціонерів та 

їх представників, яким належить 57 138 192 штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 

96,024 % від загальної кількості голосів. 

Голосування на загальних зборах проходить закритим способом за принципом: одна акція 

- один голос.  

 

Повне найменування емітента 

Відкрите акціонерне товариство „Дніпропетровський Втормет” 

 

Скорочена назва емітента  
ВАТ “Дніпровтормет” 

 

Код за ЄДРПОУ  

00191454 
 
Місцезнаходження емітента 
Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1.   
тел. 8 ( 0562 ) 35 – 24 - 55 
факс 8 ( 056 ) 721-63-02. 

 

Розмір  Статутного капіталу Товариства 

14 876 000,00 гривень (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч гривень 00 

копійок). 

Статутний капітал сплачено повністю, державна частка відсутня. 

 

Цілі та предмет діяльності Товариства (згідно Статуту Товариства): 

Основною метою ТОВАРИСТВА є отримання прибутку шляхом здійснення господарської 

діяльності та наступного його розподілу між акціонерами ТОВАРИСТВА, а також для 

задоволення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу ТОВАРИСТВА, що 

не є акціонерами ТОВАРИСТВА 
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Предметом діяльності Товариства є: 

 всі види виробничих, комерційних, наукових та інших робіт і послуг з чорними та 

кольоровими металами та сировиною для їх виробництва; 

 збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів кольорових та чорних 

металів, самостійна реалізація їх металургійним та іншим підприємствам і організаціям, в 

тому числі за межі України, а також на біржах, аукціонах, ярмарках, за договірними та 

самостійно визначеними цінами; 

 операції з давальницькою сировиною; 

 збирання та заготівля макулатури, склобою, відходів полімерних, відходів гумових, у тому 

числі зношених шин, матеріалів текстильних вторинних, а також використаної металевої 

тари (ящиків, фляг, каністр, банок, зокрема алюмінієвих банок з-під напоїв, балончиків); 

 проектування, розробка, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного 

призначення і товарів народного споживання, в тому числі на основі використання і 

переробки вторинної сировини; 

 будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, ремонтні, ремонтно-будівельні та 

навантажувально-розвантажувальні роботи; випуск засобів для застосування при виконанні 

цих робіт; 

 розробка проектно-кошторисної документації на об’єкти цивільного та промислового 

призначення, інженерних мереж та обладнання; 

 участь у формуванні та насиченні ринку всіма видами матеріалів і виробів на основі 

будівництва, купівлі, реконструкції та модернізації цехів і заводів, виготовлення 

устаткування для їх випуску як для власних потреб, так і для реалізації третім особам, в тому 

числі за межі України; 

 придбання у фізичних та юридичних осіб на Україні та за її межами всіх видів 

автотранспортної та будівельної техніки, вантажопідйомних механізмів, запасних частин до 

них, іншого обладнання і матеріалів для розвитку власної матеріально-технічної бази, а 

також для подальшої реалізації; 

 розробка науково-технічної продукції, проектні, проектно-вишукувальні, конструкторські, 

технологічні та інші роботи та послуги; 

 розробка норм витрат матеріалів для основних і допоміжних технологічних процесів; 

 техніко-економічні дослідження і розробки, в тому числі на основі використання 

комп’ютерної техніки; 

 виробництво будівельних матеріалів; 

 придбання, заготівля і переробка деревини і хімічних матеріалів (включаючи відходи), 

виготовлення та реалізація продукції з них, постачання сировини та продукції на експорт; 

 ремонт, поновлення та сервісне обслуговування автотранспорту та іншого устаткування; 

 комп’ютеризація підприємств, установ, організацій; 

 розробка, впровадження, виробництво і сервісний супровід програмно-технічних засобів 

обчислювальної та іншої науковоємкої техніки; 

 створення та використання банків даних; 

 надання різноманітних послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям в межах 

виробничо-технічних можливостей; 

 надання сприяння підприємствам і організаціям в модернізації та технічному переозброєнні 

виробництва; 

 надання інформаційних, консультаційних, експертних, посередницьких, інженірінгових, 

юридично-правових, аудиторських та інших послуг в усіх галузях; 

 заготівельна, постачально-збутова діяльність, пов’язана з обслуговуванням підприємств і 

організацій, розміщенням замовлень, укладанням договорів; 

 технічне навчання та підвищення кваліфікації робітників; 

 здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним 

транспортом; 
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 надання всіх видів транспортних, експедиційних послуг, обробка та збереження вантажів, 

створення та експлуатація об’єктів складського господарства, в тому числі митних складів, 

центрів логістики, митне оформлення вантажів; 

 надання туристичних послуг, комплексне сервісне обслуговування туристів; 

 всі види торгівельної діяльності, включаючи оптову та роздрібну торгівлю промисловими та 

продовольчими товарами, в тому числі тими, що придбані на стороні, надання торгівельно-

посередницьких послуг, відкриття та експлуатація торгівельних пунктів і магазинів, 

підприємств громадського харчування; 

 проведення презентацій, ярмарок, лотерей, виставок-продажів, в тому числі за кордоном; 

 організація і ведення готельного господарства; 

 виконання оздоровчих і культурних заходів на комерційній основі; 

 придбання, реконструкція та продаж нерухомого майна; 

 редакційно-видавницька та рекламна діяльність; 

 виробництво, закупівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та виробів з 

неї; 

 здійснення операцій по оренді та прокату майна, лізингових операцій, проведення 

маркетингових і соціально-економічних досліджень та експертиз на внутрішньому та 

зовнішньому ринках; 

 здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортно-імпортних 

операцій за всіма напрямками діяльності ТОВАРИСТВА; 

 здійснення усіх видів комерційних, посередницьких, закупівельних, біржових, брокерських, 

дилерських, маклерських операцій; 

 холдінгова діяльність у встановленому законодавством порядку; 

 інтеграція з агропромисловим комплексом; 

 надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності; 

 інша діяльність, що не заперечує меті діяльності ТОВАРИСТВА та чинному законодавству 

України. 
 
Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, 

фінансову та цивільно-правову діяльність, яка не суперечить діючому законодавству, меті та 

завданням ТОВАРИСТВА на території України та її межами. 

 

Діяльність, яка відповідно до чинного законодавства, вимагає спеціального дозволу, може 

здійснюватися ТОВАРИСТВОМ після отримання відповідного дозволу (ліцензії). 

 

Посадові особи емітента 
 

№ 

п/п 
Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Генеральний директор Товариства Внуков Олександр Степанович 

2 
Член Виконавчої дирекції, Головний 

інженер  

Сердюк Олександр Миколайович 

3 
Член Виконавчої дирекції, директор 

комерційний  

Разуменко Лілія Анатоліївна 

4 

Член Виконавчої дирекції, Заступник 

генерального директора з економічної 

безпеки  

Чистяков Олег Трохимович 

5 
Член Виконавчої дирекції, Заступник 

генерального директора з виробництва 

Чайка Олександр Анатолійович 

6 
Член Виконавчої дирекції, Головний 

бухгалтер 
Лобода Дмитро Валерійович 

7 Голова Наглядової ради Розбейко Віктор Петрович 
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8 Член Наглядової ради Трипольський Георгій Олегович 

9 Член Наглядової  ради Коваленко Ганна Дмитрівна 

10 Голова Ревізійної комісії Блехарська Олена Миколаївна 

 

Дані про випуск емісійних цінних паперів Товариства 
 

Випуск акцій 

Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства „Дніпропетровський Втормет” 

становить 14 876 000,00 гривень (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч гривень 

00 копійок). Статутний капітал поділений на 59 504 000 (п’ятдесят  дев’ять мільйонів п’ятсот 

чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 

двадцять п'ять копійок) кожна. 

Перша емісія акцій зареєстрована Дніпропетровським обласним фінансовим 

управлінням 17 серпня 1994 року, свідоцтво № 51/1/94, на суму 38 400 000 000 (тридцять вісім 

мільярдів чотириста мільйонів карбованців), кількість простих іменних акцій 1 536 000 (один 

мільйон п’ятсот тридцять шість тисяч) штук номінальною вартістю 25 000 (двадцять п’ять тисяч 

карбованців) кожна. Акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та розміщені 

серед засновників. Форма випуску (існування) акцій не визначена. 

 Друга емісія акцій зареєстрована Міністерством фінансів України 28 вересня  

1995 року,  свідоцтво  № 398/1/95  на  суму 99 200 000 000 (дев’яносто дев’ять мільярдів двісті 

мільйонів карбованців), кількість простих іменних акцій 3 968 000 (три мільйони дев’ятсот 

шістдесят вісім тисяч) штук номінальною вартістю 25 000 (двадцять п’ять тисяч карбованців) 

кожна. Акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та розміщені серед 

засновників. Форма випуску (існування) акцій не визначена. 

 Третя емісія акцій зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку 26 січня 1999 року , свідоцтво № 33/1/99 на суму 2 076 000 (два мільйони сімдесят шість 

тисяч гривень), кількість простих іменних акцій 8 304 000 (вісім мільйонів триста чотири тисячі) 

штук номінальною вартістю 25(двадцять п’ять копійок) кожна. 

Форма випуску акцій – документарна. 

 Акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та розміщені серед 

засновників. 

 Четверта емісія акцій зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку 17 жовтня 2005 року, свідоцтво № 459/1/05 на суму 14 876 000 (чотирнадцять 

мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч гривень), кількість простих іменних акцій  

 59 504 000 (п’ятдесят дев’ять мільйонів п’ятсот чотири тисячі) штук номінальною вартістю 

25(двадцять п’ять копійок) кожна. 

Форма випуску акцій – документарна. 

 Акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та розміщені серед 

засновників. 

      Інші види цінних паперів не випускались та не розміщувались. 

 

Мета додаткової емісії та розміщення акцій 

Залучення інвестицій для  технічного та соціального розвитку Товариства та поповнення 

обігових коштів Товариства. 

 

Форма існування акцій 

Акції існують в документарній формі. 

 

Тип та кількість акцій, що планується розмістити 

       200 000 000 (двісті мільйонів) штук простих іменних акцій. 

 

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити 

  50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). 
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Номінальна вартість однієї акції 

0,25 гривень (нуль гривень двадцять п’ять копійок). 

 

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення 

акцій. 

       Порядок проведення та результати голосування по питанню „Про закрите (приватне) 

розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.  

Визначення уповноважених органу та осіб із наданням їм відповідних повноважень із 

забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій”: 
Протокол № 9  засідання лічильної комісії, щодо підрахунку результатів голосування:  

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  57 138 192 Голосів 100,00  % 

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 138 192 Голосів 100,00  % 

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  немає Голосів  

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . немає  Голосів  

«Не голосували» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . немає  Голосів  

 

Порядок проведення голосування: 

Голосування на загальних зборах проходить закритим способом за принципом: одна акція - 

один голос. 

 

Строк та порядок виплати дивідендів (згідно Статуту Товариства) 
Загальні збори акціонерів затверджують нормативи розподілу чистого прибутку на 

поточний рік. Дивіденди по акціях виплачуються за рішенням Загальних зборів один раз на рік 
за підсумками календарного року за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні 
ТОВАРИСТВА після сплати податків, інших платежів до бюджету, процентів за банківський 
кредит у розмірах, встановлених  Загальними зборами акціонерів. 

За рішенням Загальних зборів акціонерів частину чистого прибутку за підсумками 

календарного року ТОВАРИСТВО спрямовує на виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються 

акціонерам один раз на рік пропорційно загальній кількості акцій, що їм належить.  

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або 

іншим способом за рішенням Загальних зборів акціонерів. Розмір планової та нарахованої суми 

дивідендів, а також строк виплати дивідендів затверджується Загальними зборами акціонерів за 

поданням Наглядової ради. 

За рішенням Загальних зборів акціонерів, за письмовою заявою акціонера, нараховані 

дивіденди можуть бути направлені на оплату цінних паперів, що випускаються 

ТОВАРИСТВОМ. 

Не виплачені дивіденди депонуються. 

 

Строк та порядок отримання Уповноваженою особою Товариства від акціонерів  

письмового підтвердження про відмову від реалізації акціонерами свого переважного 

права (у разі якщо це передбачено умовами розміщення): 

Умовами закритого (приватного) розміщення акцій Товариства не передбачено прийняття 

письмових підтверджень від акціонерів про відмову від використання свого переважного права 

на придбання акцій, що пропонуються до закритого (приватного) розміщення. 

 

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:  

Пропонується для розміщення 200 000 000 (двісті мільйонів) штук простих іменних акцій 

Товариства. 

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються виключно серед 

акціонерів Товариства (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) 

розміщення). 

Акції розміщуються шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь 

визначеному колу осіб, а саме акціонерам Товариства.  
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 Серед інвесторів, які не є акціонерами ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (згідно з 

реєстром на дату початку проведення першого етапу реалізації акціонерами свого переважного 

права на придбання акцій) акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не 

розміщуються. 

Акції розміщуються шляхом укладення договору купівлі – продажу акцій з першим 

власником (акціонером, який отримує акції у власність безпосередньо в емітента). 

 

 Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи: 

 

ПЕРШИЙ ЕТАП закритого (приватного) розміщення акцій - реалізація акціонерами 

свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про 

розміщення: 

Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що 

передбачені до розміщення - 15 (п’ятнадцять) календарних днів, починається з 09.00 год. 

18.08.2008 р. та припиняється о 16.00 год. 01.09.2008  р.  

В ході першого етапу реалізується виключно переважне право акціонерів на придбання 

акцій, що передбачені до розміщення, в кількості пропорційній частці акціонера в статутному 

капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу, тобто на 18.08.2008 р.  

Усі акціонери Товариства під час проведення першого етапу мають рівне переважне право 

на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у 

статутному капіталі на дату початку проведення першого етапу.  

Для реалізації свого переважного права, протягом першого етапу розміщення акціонером 

надається письмова заява з зазначенням кількості акцій (не більш ніж пропорційній частці 

акціонера в статутному капіталі Товариства на дату початку проведення етапу реалізації 

переважного права), котрі бажає придбати акціонер. Пропорційна кількість акцій 

розраховується як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в статутному капіталі на дату 

початку проведення першого етапу, прорахована від загальної кількості акцій, запропонованих 

до розміщення. На першому етапі одним акціонером може бути надано декілька заяв, але 

загальна кількість акцій, які бажає придбати акціонер, за всіма заявами від одного акціонера не 

повинна перевищувати загальної кількості акцій, що є пропорційною частці акціонера в 

статутному капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу реалізації 

переважного права. 

Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного 

права, в разі якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними 

правилами.  

Заява для реалізації акціонером свого переважного права на відповідну кількість акцій 

надається та розглядається відповідно в строк проведення першого етапу реалізації акціонерами 

свого переважного права з 09.00 год. 18.08.2008 р. по 16.00 год. 01.09.2008  р.  

Надання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання 

свого переважного права, умовами розміщення не передбачені. 

Факт ненадання акціонером як заяви з наміром придбання акцій, так і заяви про відмову від 

придбання акцій (тобто використання свого переважного права) до закінчення першого етапу 

розміщення акцій вважається відмовою акціонера від придбання акцій. 

 

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу, на вимогу акціонера Емітент надає 

інформацію про кількість реалізованих протягом першого етапу розміщення акцій. Акції, що не 

реалізовані на першому етапі розміщення, підлягають реалізації на другому етапі. 

 

ДРУГИЙ ЕТАП закритого (приватного) розміщення акцій -  закрите  (приватне) 

розміщення акцій серед існуючих  акціонерів Товариства у кількості, що перевищує кількість 

акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право на першому етапі. На другому етапі 

розміщуються акції, не розміщені (не реалізовані) протягом строку, який визначений для 
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реалізації акціонерами свого преважного права. 

Строк проведення другого етапу - 3 (три) календарних дні, починається з 09.00 год. 

02.09.2008 р. та припиняється о 16.00 год. 04.09.2008 р. 

Заяви на придбання акцій в ході другого етапу закритого (приватного) розміщення 

розглядаються в порядку їх надходження відповідно до терміну, який визначений цим етапом 

розміщення. Заяви на участь у другому етапі, що надійшли від акціонерів до дати початку 

другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, не розглядаються. 

Переваг (різних умов) одних акціонерів перед іншими на придбання акцій на другому етапі 

закритого (приватного) розміщення не існує. Попередньо надані заяви на придбання відповідної 

кількості акцій задовольняються в повному об’ємі (за умов наявності відповідної кількості 

нерозміщених акцій), заяви, надані в порядку черговості пізніше, задовольняються в об’ємі 

нерозміщених Товариством акцій, до повного їх розміщення.  

В разі укладення на другому етапі за попередньо наданими на другому етапі розміщення 

заявами договорів купівлі-продажу на повну кількість акцій, які підлягають реалізації на 

другому етапі, за заявами, наданими в порядку черговості пізніше, договори не укладаються. 

Дані заяви підлягають обов’язковій реєстрації в журналі і мають бути задоволені в порядку 

черговості їх реєстрації лише в разі розірвання попередньо укладених договорів, але не пізніше 

закінчення строку розміщення акцій. 

 

Всі заяви від акціонерів в ході розміщення надаються особисто акціонером (його 

представником) протягом відповідного етапу розміщення (на якому особи мають право 

придбати акції) у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. та вихідні та святкові дні з 11.00 год. до 

14.00 год. Заява складається на ім’я уповноваженої з розміщення акцій особи емітента у 

довільній формі, але з обов’язковим зазначенням прізвища, ім`я та по батькові – для фізичних 

осіб, або назви та коду за ЄДРПОУ – для юридичних осіб; кількості акцій, яку бажає придбати 

особа. 

Всі заяви надаються особисто акціонером (його представником) за місцезнаходженням 

Товариства - 49124, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1. 

Заяви на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, 

реєструються в обліковому журналі, який веде уповноважена з розміщення акцій особа 

Товариства (або особи за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій 

особою). Заяви реєструються відповідно до черговості їх надходження, факт реєстрації заяви в 

журналі засвідчується особистим підписом акціонера в журналі, в зв’язку з чим заяви на 

придбання акцій, отримані уповноваженою особою будь-яким іншим способом ніж особисто 

наданих акціонером (його представником), а також заяви, надані не в межах встановленого 

строку, не розглядаються та в обліковому журналі не реєструються. 

Всі заяви розглядаються в порядку черговості по мірі їх надходження. Для кожного етапу 

розміщення акціонером подається окрема заява в межах відповідного етапу. 

Одночасно з заявою, особам (фізичним та юридичним), які бажають придбати акції, 

обов’язково необхідно подати уповноваженій з розміщення акцій особі (або особам за 

відповідним дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій особою), якою 

здійснюється облік розповсюдження розміщення, анкету відповідного зразку, форму якої 

встановлено «Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», 

затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1000 від 17.10.2006 року, а фізичним особам-резидентам 

також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує 

присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків.  

Юридичній особі, крім анкети, необхідно подати уповноваженій з розміщення акцій особі 

(або особам за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій особою), 

такі документі: 

- копію  свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчену цією 

юридичною особою; 
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- копію статуту, засвідчену нотаріально чи органом державної реєстрації юридичної 

особи. Копія статуту подається для визначення посадових осіб, які мають право діяти 

від імені юридичної особи без довіреності. Замість копії статуту може бути поданий, 

засвідчений печаткою юридичної особи, витяг з  статуту з відповідними статтями; 

- копію документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти 

від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену печаткою юридичної особи; 

- довідку з банку про відкриття розрахункового (поточного) рахунку. 

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником 

фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, 

що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. 

Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та 

завіряється печаткою. Повноваження керівника підтверджує витяг зі Статуту в частині 

повноважень керівника та Наказ про призначення керівником підприємства, установи, 

організації. 

У разі відповідності поданої заяви та інших обов’язкових для надання документів 

визначеним цим рішенням вимогам, між акціонером та Товариством укладається договір купівлі 

– продажу акцій, який надається особисто акціонеру (його представнику) уповноваженою з 

розміщення акцій особою (або особами за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з 

розміщення акцій особою). Укладені договори надаються акціонерам у робочі дні відповідного 

етапу розміщення акцій з 09.00 год. до 16.00 год. та вихідні та святкові дні з 11.00 год до 14.00 

год. 

Договори купівлі-продажу акцій підписуються Генеральним директором Товариства або 

іншою уповноваженою особою.  

 

Видані акціонерам договори реєструються в обліковому журналі, який веде уповноважена з 

розміщення акцій особа (або особи за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з 

розміщення акцій особою). Факт отримання акціонером договору засвідчується особистим 

підписом акціонера в журналі, тому надання акціонерам договорів іншим способом, ніж 

особисте отримання від уповноваженої з розміщення акцій особи (або осіб за відповідним 

дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій особою) не передбачено. 

 

Оплата за акції здійснюється акціонерами згідно укладених договорів купівлі – продажу 

акцій відповідно до умов викладених в цьому рішенні. Акції оплачуються за номінальною 

вартістю виключно грошовими коштами. 

Оплата за акції може здійснюватись як у національній валюті України (гривні), так і в 

іноземній валюті за курсом НБУ на дату укладання договору купівлі-продажу акцій з 

Емітентом, згідно діючого на дату оплати законодавства України. Незалежно від форми 

внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях. 

Особи, які висловили бажання придбати акції, укладають з Емітентом договір купівлі-

продажу акцій, згідно з яким вони зобов’язані внести (перевести) кошти згідно з договором 

купівлі-продажу акцій: 

 (для юридичних та фізичних осіб): на мультивалютний рахунок ВАТ 

«Дніпропетровський Втормет» № 2600330133104 у Банку Кредит Дніпро, м. 

Дніпропетровськ,   код МФО 305749, код ЄДРПОУ 00191454,  

 (для нерезидентів України): BENEFICIARY’S BANK: ACC. 36129383, CREDIT-

DNEPR BANK, SWIFT CODE: CRDEUA2N, Lenin str., 17, Dnepropetrovsk, Ukraine, 

49600, CORRESPONDENT BANK: CITIBANK N. A., 111 Wall str., NY 10043, NY, USA, 

SWIFT CODE: CITIUS33, BENEFICIARY: ACC.# 2600330133104, OJSC “Dnepropetrovsk 

Vtormet” 

з призначенням платежу «внесок в оплату за акції прості іменні додаткового випуску ВАТ 

«Дніпропетровський Втормет», згідно договору купівлі - продажу акцій №______ від „___”____ 

200__ р.».  
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Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа (згідно 

укладеного договору купівлі-продажу акцій). Кошти за договором купівлі-продажу акцій 

акціонером повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Товариства не пізніше: 

на першому етапі - до 16:00 години 01.09.2008 р.;  

на другому етапі - до 16:00 години наступного банківського дня за днем укладання договору 

купівлі-продажу акцій, але не пізніше 16:00 години 04.09.2008 р.  

Фактом оплати за акції вважається зарахування в межах вказаного терміну на поточний 

рахунок Емітента 100% вартості акцій, згідно договору купівлі – продажу. Особи, оплата від 

яких на рахунок Емітента надійшла з порушеннями умов та термінів оплати, не вважаються 

такими, що придбали акції та договір купівлі – продажу акцій з ними вважається розірваним.  

Кошти, які отримані Емітентом від осіб з порушенням термінів та умов оплати повертають 

особам у порядку визначеному договором купівлі-продажу акцій протягом п’ятнадцяти  днів з 

моменту зарахування цих коштів на рахунок Емітента . 

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції, термінів та умов оплати за акції, 

Емітент має право реалізувати дані акції іншим акціонерам на другому етапі закритого 

(приватного) розміщення акцій. Кількість нереалізованих протягом першого етапу розміщення 

акцій прораховується з урахуванням неоплачених акцій.  

На другому етапі закритого (приватного) розміщення розміщуються акції: 

- нерозміщені протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення; 

- відповідно до яких на першому етапі укладено договори купівлі-продажу, однак які 

не були оплачені, або були оплачені з порушенням умов оплати, передбачених 

договором купівлі-продажу акцій. 

На другому етапі акції розміщуються до повного їх розміщення. 

 

На підтвердження внеску акціонерам видаються тимчасові свідоцтва. Тимчасове свідоцтво 

надається акціонеру (його представнику) лише після  зарахування в межах вказаних термінів на 

рахунок Емітента повної вартості акцій, згідно договору купівлі-продажу. Для отримання 

тимчасового свідоцтва, акціонер зобов’язаний надати уповноваженій з розміщення акцій особі 

(або особам за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій особою) 

копію документа, який підтверджує оплату повної вартості акцій за укладеним договором 

купівлі-продажу акцій. 

 

Затвердження результатів розміщення акцій додаткової емісії та звіту про результати 

закритого (приватного) розміщення здійснюється уповноваженим з розміщення органом 

Товариства – Виконавчою дирекцією ВАТ «Дніпропетровський Втормет». Результати 

розміщення затверджуються у встановленому законодавством та Статутом Товариства порядку. 

В разі повного розміщення запланованого обсягу акцій достроково, Виконавчою дирекцією 

ВАТ «Дніпропетровський Втормет» приймається рішення про дострокове закінчення закритого 

(приватного) розміщення акцій та затвердження його результатів (але не раніше 02.09.2008 

року). 

В разі не розміщення у встановлені строки заявленої кількості акцій серед акціонерів 

Товариства, результати розміщення затверджуються Виконавчою дирекцією Товариства на рівні 

досягнутого на дату закінчення строку закритого (приватного) розміщення.  

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій Емітента умовами розміщення не 

допускається. 

 

Після затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого 

(приватного) розміщення акцій, державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням 

статутного фонду, реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про 

результати закритого (приватного) розміщення акцій та отриманні Емітентом свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій, наступного внесення відповідних даних про акціонерів, які придбали 
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акції що розміщуються до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства  (Емітента), цим 

акціонерам видається сертифікат акцій. Сертифікат акцій підтверджує право власності на акції 

Емітента.  

 

Строк повернення коштів при відмові від емісії акцій 

 Рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції 

Відкритого акціонерного товариства „Дніпропетровський Втормет” може бути прийняте 

Виконавчою дирекцією Товариства. Дане рішення може бути ухвалене лише до дати реєстрації 

у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого 

(приватного) розміщення акцій.  

При відмові від розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, 

закрите (приватне) розміщення вважається таким, що не відбулося, а договори купівлі-продажу 

акцій, укладені з Емітентом на акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, 

вважаються розірваними. 

Товариство повинно повернути особам внесені в ході розміщення акцій кошти в грошовій 

формі не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від 

збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом закритого 

(приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості. 

 

Порядок повідомлення про розміщення акцій:   

Акціонери Товариства (згідно з реєстром на 02.06.2008 р.) про прийняті загальними зборами 

рішення, а саме про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства 

повідомляються персонально. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання персональних 

письмових повідомлень не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після дати прийняття рішення про 

збільшення Статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій, тобто не пізніше 

09.06.2008 р. включно.   

Повідомлення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення 

акцій Товариства не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами 

свого персонального права на придбання акцій (на дату початку першого етапу розміщення 

акцій), що передбачені до розміщення буде надруковане в офіційному друкованому виданні 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

  

Права власників привілейованих акцій 

Привілейовані акції не емітуються та не розміщуються. 

 
 

 


