ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор ТОВ
«НВП «Магістр» Поживотько В.Б.
ТАРИФИ ТА ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА ТОВ «НВП «МАГІСТР»
ЕМІТЕНТАМ
№

Найменування послуги

Тариф, грн (умови нарахування)

1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
1.1.

Відкриття рахунку в цінних паперах власникам цінних
паперів

2,00 грн – 10,00 грн (за кожний рахунок)

1.2.

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах емітента

250,00 грн (за одну операцію)

1.3.

Внесення змін до інформації про особу власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є
власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна
вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян):

1.3.1.

фізичні особи

100,00 (за одну операцію)

1.3.2.

юридичні особи

200,00 (за одну операцію)

1.4.

Ідентифікація клієнта

50,00 грн

1.5.

Закриття рахунків в цінних паперах власникам цінних паперів

1.5.1.

- до 50 рахунків

1.5.2.

- від 51 до 200 рахунків

1.5.3.
1.5.4.

- від 201 до 1000 рахунків
- від 1001 рахунків і більше

100,00 грн (за кожний рахунок) , але не
менше ніж 3000,00 грн
150,00 грн (за кожний рахунок)
200,00 грн (за кожний рахунок)
за домовленістю, але не менше ніж 80,00 грн
(за кожний рахунок)
2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ

2.1.

Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах

50,00 грн (за одну операцію)

2.2.

Зарахування цінних паперів на рахунки власників

2,00 грн – 10,00 грн (за одну операцію)

2.3.

Списання цінних паперів з рахунків власників (переказ
цінних паперів з рахунку в цінних паперах власника цінних
паперів, відкритого Емітентом (з наступним закриттям
цього рахунку), на рахунок у цінних паперах власника цінних
паперів в обраній ним депозитарній установі)

50,00 грн – 100,00 грн (за одну операцію)

2.4.

Переведення (зарахування/переказ) прав на акції емітента
на рахунок у цінних паперах заявника публічної
безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників
акцій емітента відповідно до статті 652 Закону України
«Про акціонерні товариства»

7000,00 грн (за операцію)

3. ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЕМІТЕНТА
3.1.

Депозитарний облік цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників*

3.1.1.

- до 200 рахунків

450,00 грн (за повний або неповний місяць)
+ ТЦД**

3.1.2.

- від 201 до 500 рахунків

3.1.3.

- від 501 до 1000 рахунків

550,00 грн (за повний або неповний місяць)
+ ТЦД**
700,00 грн (за повний або неповний місяць)
+ ТЦД**

3.1.4.

- від 1001 рахунків і більше

800,00 – 1200,00 грн (за повний або неповний
місяць) + ТЦД**

3.1.5.

Абоненська плата за обслуговування рахунку на якому
відсутні цінні папери

25,00 грн (за кожний рахунок, повний або
неповний місяць)

4. IНФОРМАЦIЙНI ОПЕРАЦIЇ
4.1.

Надання першої виписки з рахунку у ЦП

50,00 грн (за одну операцію)

4.2.

Надання інформаційних довідок

50,00 грн (за одну довідку)

4.3.
4.3.1.

Підготовка та надання Емітенту реєстру власників іменних ЦП (у разі укладання з емітентом
відповідного договору)
- в паперовій формі
500,00 (за один реєстр)

4.3.2.

- в електронній формі

240,00 (за один реєстр)

4.4.

Підготовка та надання Емітенту реєстру власників іменних
ЦП, які не уклали з депозитарною установою договору, для
переведення прав на ЦП до іншої депозитарної установи

2500,00 грн

5.1.

5. ІНШІ ПОСЛУГИ
Оформлення документів Депонента по депозитарних
40,00 грн (за один документ)
операціях по рахунку у цінних паперах

5.2.

Підготовка документів для підписання догоговору/внесення
змін до анкети емітента цінних паперах

100,00 грн (за пакет документів)

5.3.

Виплата дивiдендiв

5.4.

Подовження операційного дня депозитарію (депозитарної
установи)

від 1,0% до 3,0% від суми в залежності від
способу перерахування грошових коштів,
але не менше 500 грн (стягується під час
перерахування коштів)
200,00 – 1000,00 грн (за одну операцію)

5.5.

Направлення документів засобами поштового зв’язку та/або
кур’єрської служби

10,00 грн + тариф поштової або кур’єрської
служби

5.6.

Термінове проведення операції

Подвійний тариф

5.7.

Надання копій документів з юридичної справи Емітента, що
знаходиться у Депозитарній установі

30,00 грн (за один аркуш)

5.8.

Передача обслуговування рахунків у цінних паперах власників емітента, відкритих в процесі
дематеріалізації до іншої депозитарної установи

5.8.1.

- до 50 рахунків

15 000, 00 грн

5.8.2.

- від 51 до 100 рахунків

25 000, 00 грн

5.8.3.

- від 101 до 500 рахунків

30 000, 00 грн

5.8.4.

- від 501 до 1000 рахунків

40 000, 00 грн

5.8.5.

- від 1001 рахунків

50 000, 00 грн

5.9.

Повідомлення акціонерам, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства
інформацію, через депозитарну систему України:

5.9.1.

- шляхом направлення повідомлення на електронну
адресу депонента, зазначену в анкеті депонента

від 10,00 грн до 100,00 грн (за одне
повідомлення)

5.9.2.

- шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті
депозитарної установи

від 500,00 грн до 5000,00 грн (за одне
розміщення)

5.10.

Інші операції

За домовленістю

Дані тарифи можуть змінюватись за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням рівня витрат на операції, а
також змін на фондовому та фінансовому ринках.
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п
196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України.
Послуги, не передбачені даними тарифами, сплачуються Депозитарній установі шляхом укладення додаткового
договору до Договору
Примітки:
* Емітент сплачує послуги Депозитарній установі за депозитарний облік цінних паперів на рахунку (ах) в цінних
паперах власника (ів) до моменту звернення останнього власника цінних паперів до Депозитарної установи для
укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
** Додатково сплачується тариф Центрального депозитарію

