До відома акціонерів ВАТ «Запоріжсталь»!
Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 2 квітня 2010 року прийнято
рішення щодо переведення випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну
форму існування.
На виконання вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій
документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого
рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000р. № 98, повідомляємо:
Реквізити випуску іменних акцій бездокументарної форми існування:
Вид цінних паперів: акція проста іменна. Свідоцтво про реєстрацію випуску: дата
реєстрації 11.05.2010р. Орган, що видав: Державна Комісія з цінних паперів та фондового
ринку, реєстраційний номер №183/1/10. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів: UA4000071435. Номінальна вартість акції: 0,25 грн (двадцять п’ять копійок).
Кількість акцій даного випуску: 2 643 681 779 (два мільярди шістсот сорок три мільйони
шістсот вісімдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев’ять) штук. Загальна номінальна
вартість акцій даного випуску: 660 920 444,75 грн. (шістсот шістдесят мільйонів дев’ятсот
двадцять тисяч чотириста сорок чотири гривні 75 копійок).
Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери
та прав за цінними паперами депонента є виписка з рахунку в цінних паперах депонента,
яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках,
установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних
паперах.
Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск акцій, щодо якого прийнято рішення
про дематеріалізацію:
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія А01 № 795373, номер запису: 1 074 105 0016 010655, дата проведення державної
реєстрації: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві
державна адміністрація. Місцезнаходження та адреса для поштових повідомлень: Україна,
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Телефон: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044)
279-13-22.
Відповідно до частини 2 статті 9 Закону "Про депозитарну систему України",
Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного
акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з
урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває
статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.
1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було
зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій
України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від
01.10.2013 №2092).
Реквізити депозитарної установи, у якій емітентом відкрито рахунки в цінних
паперах власникам акцій:
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24511691. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія А01 № 031538, номер запису: 1 103 105 0011 000934, дата проведення державної

реєстрації: 23.09.1996р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Запорізької
міської ради Запорізької області. Місцезнаходження та адреса для поштових повідомлень:
Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. Телефон/факс: (061) 213-26-42.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ № 263410,
видана 01.10.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк
дії з 12.10.2013 – необмежений.
Також повідомляємо, що, згідно п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну
систему України", який набув чинності 12.10.2013р.:
"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".
Таким чином, всі акціонери ВАТ "Запоріжсталь" зобов’язані до 12.10.2014р. укласти
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою, в якій у
акціонера відкрито рахунок в цінних паперах.

