Додаткова Угода № 1
до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № _________

м. Київ

«___» _________ 2017 року

Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк» (код за ЄДРПОУ 21570492) (надалі – Депозитарна установа),
що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність
депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
за рішенням №1552 від 20.08.2013 року, строком дії з 12.10.2013 необмежений, ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів
інститутів спільного інвестування, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
рішенням №1552 від 20.08.2013 року, строком дії з 12.10.2013 необмежений, в особі начальника управління
цінних паперів Казначейства Масло Станіслава Андрійовича, який діє на підставі Довіреності №103 від 15 серпня
2017 року, з однієї сторони,
____________________________________________ (код за ЄДРПОУ __________________), в особі
_______________________________ (надалі – Депонент), що діє на підставі_____________________, з другої
сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали додаткову угоду до Договору №_________від ____________
про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:
1. Сторони домовилися добавити статтю 2 пунктом 2.1.17 наступного змісту:

« 2.1.17 Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій
акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним
акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону
України "Про акціонернітовариства".»
2. Ця угода є невід’ємною частиною Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ___________від
_________________ та не змінює інших положень Договору .
3. Сторони наступним засвідчують, що їм зрозумілий предмет та інші умови цієї Угоди, та вони не мають жодних
заперечень проти порядку та способу виконання своїх зобов’язань за ним.
4. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами.
5. Ця Угода складена у двох примірниках (по одному для кожної Сторони) українською мовою, кожний з яких має
однакову юридичну силу.
Депонент
____________________________________________
Адреса (згідно реєстрації)
6. Реквізити Сторін
_____________________________________________
Адреса (для листування)
______________________________________________
______________________________

Депозитарна установа
Публічне акціонерне товариство «Айбокс банк»
Код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження юридичної особи:
03150, м. Київ, вул. Ділова 9-А
Адреса для листування:
03150, м. Київ, вул. Ділова, 9-А

тел.: ______________________
Факс:__________________
Е-mail: ___________________
___________________

п/р №37392002 в ПАТ «Айбокс банк»
МФО 322302
Є платником податку на додану вартість. Платник податку на
прибуток підприємств на загальних підставах за основною
ставкою.
індивід. податковий номер 215704926659
свідоцтво платника ПДВ 100285223
тел.: (044) 205-41-95
факс: (044) 205-41-80
Е-mail: i.zabarna@iboxbank.online
Начальник управління цінних паперів Казначейства

_________________ / _________________

___________________ /Масло С.А.
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Депозитарна установа

