ТИПОВИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління ПАТ «Агрокомбанк»
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В.о. Голови Правління
ПАТ «Агрокомбанк»___________Г. М. Хейло
ДОГОВІР№______________
про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників
___________________________________________________
(назва Емітента)
м. Київ

“___” ____________20__ року

Публічне акціонерне товариство “Аграрний комерційний банк”, (далі – Депозитарна установа), код
ЄДРПОУ 21570492, що має Банківську ліцензію № 53 від 27.10.2011, Ліцензію Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263218 від 20.08.2013 року на здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної
установи, термін дії якої з 12.10.2013 року необмежений, в особі _____________________________, яка (ий)
діє на підставі __________________________________________________________ з однієї сторони, та
______________________________, код ЄДРПОУ___________(далі – Емітент) в особі
_________________________________, який діє на підставі ____________, та діє в інтересах власників
іменних цінних паперів _________________, (далі – Власники), з другої сторони, разом іменуються
Сторони, а окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
Цінний папір - документ, який засвідчуює зобов'язальні відносини між особою, яка їх випустила, та
особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства
він може бути самостійним об'єктом прав.
Емітент цінних паперів - особа (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого
самоврядування), яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що
випливають з умов їх випуску.
Реєстр власників іменних цінних паперів — складений реєстратором на певну дату список
власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів; документальне підтвердження права
власності акціонера на цінні папери.
Дематеріалізація випуску акцій - комплекс дій з переведення випуску іменних цінних паперів із
документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
Власник – фізична або юридична особа, власник цінних паперів Емітента, на чиє ім’я Депозитарною
установою за розпорядженням Емітента відкритий рахунок в цінних паперах та які були
зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення
реєстру випуску, що дематеріалізується.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми
документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних
цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних
паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники),
зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік
цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов’язується оплатити послуги
Депозитарної установи.
2.2. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим
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Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у
цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.
2.3. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою
відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до
Закону України «Про депозитарну систему України».
3.ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
3.1. Депозитарна установа зобов’язана:
2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту
приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується
печатками Емітента (за наявності) і Депозитарної установи.
3.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі
цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої
у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній
установі Реєстру у паперовій та електронній формі в порядку, передбаченому цим договором, зокрема п.4.1.
та діючим законодавством України, протягом 30 (тридцяти) робочих днів за умови отримання від
Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у
бездокументарну форму існування в ситстемі депозитарного обліку.
3.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні
папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів
зобов’язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки
Власників протягом 30 (тридцяти) робочих днів після дня відкриття рахунків у цінних паперах Власникам.
Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі Договору з Емітентом
Депозитарна установа має встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах Емітента.
3.1.4. На підтвердження зарахування Депозитарною установою цінних паперів на рахунки у цінних паперах
власникам, Депозитарна установа надає Емітенту виписки з рахунків у цінних паперах кожного Власника.
Депозитарна установа надає першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до
Депозитарної установи
3.1.5. Депозитарна установа до укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з
Власником здійснює:
- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на
рахунку в цінних паперах Власника;
- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
- унесення змін до інформації про особу власника (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);
- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.
Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування,
має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у Депозитарній установі, відкритий йому
Депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то
Депозитарна установа повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах
власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника
Депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним
депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних
паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх
документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000
гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які
дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна
номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну
зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті).
У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі
депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної
установи має право вимагати:
- внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - 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;
- укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є
власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна
вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою
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власника.
3.1.6. Виконувати депозитарні операції щодо обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих
Власникам, у строки та порядку, передбачені цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної
установи та законодавством.
3.1.7. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках та проведення
інших операцій, зазначених у цьому пункті, здійснюється за рахунок Емітента (відповідно до тарифів
передбачених цим Договором та додатків до нього). Депозитарна установа не має права брати з Власників
плату за виконання зазначених операцій до моменту укладання договору про обслуговуванню рахунку в
цінних паперах з Власником.
Здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій, що не зазначені в п. 3.1.5 цього Договору,
можливе тільки після укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним
законодавством.
3.1.8. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Емітента, рішенням суду, або
за згодою Сторін (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього
Договору.
3.2. Депозитарна установа має право:
3.2.1. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та
тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та
призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності
належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.
3.2.2. Вимагати від Емітента документи, необхідні для виконання своїх обов’язків згідно умов Договору та
законодавства в т.ч. документи та відомості, необхідні Депозитарній установі для виконання вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.2.3. Надавати Емітенту послуги щодо підготовки та надання довідково-аналітичних матеріалів, що
характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав
власності на них, інші послуги відповідно до законодавства.
3.2.4. Закрити у порядку передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи рахунок у цінних
паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій,
передбачених пунктом 3.1.5 розділу 3 цього Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні
папери. Операція переведення власником прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій
депозитарній установі проводиться незалежно від наявності заборгованості по договору з Емітентом.
3.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.
3.2.6. Відмовити у прийнятті до виконання розпорядження, або інші документи, що є підставою для його
виконання у разі якщо вони містять недостовірну інформацію, суперечать та/або не відповідають вимогам
встановлених внутрішніми документами Депозитарної установи та нормами чинного законодавства України
зокрема нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3.2.7. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати послуг, наданих Депозитарною установою за цим
Договором, та призупинити надання послуг і виконання розпоряджень Емітента за відсутності належної
оплати з боку Емітента.
3.2.9. Одностороннього розірвання цього договору.
3.2.10. Здійснювати інші дії, що передбачені цим Договором внутрішніми документами Депозитарної
установи та нормами чинного законодавства України зокрема нормативно-правовими актами Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4.ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЕМІТЕНТА
4.1.Емітент зобов’язаний:
- забезпечити передачу Депозитарній установі реєстру власників та інших документів, зазначених
внутрішніми документами Депозитарної установи та нормами чинного законодавства України зокрема
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Реєстр власників іменних цінних паперів, що надається Депозитарній установі у паперовій формі має бути
складений за станом на дату припинення ведення реєстру, має бути прошитий, пронумерований та засвідчений
підписом посадової особи Емітента та печаткою Емітента (за наявності).
Реєстр власників іменних цінних паперів, що надається Депозитарній установі в електронному вигляді має бути
складений за станом на дату припинення ведення реєстру на знімному машинному носії даних (магнітному,
оптичному чи флеш) у форматі, узгодженому з Депозитарною установою відповідно до технічних вимог
Депозитарної установи.
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У разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями – копії всіх документів, що є підставою для
обтяження цих цінних паперів, засвідчених підписом уповноваженої особи та печаткою Емітента. (за
наявності);
- надати Депозитарній установі заяву про відкриття рахунків Власникам та розпорядження на зарахування
прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у
відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня з дня
передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов’язаннями.
Цінні папери, щодо яких Емітентом надані документи про їх обтяження зобов’язаннями, зберігаються на
рахунку у цінних паперах Власника з відмітками про їх обтяження;
- на момент укладання цього Договору надати Депозитарній установі анкету Емітента, що оформлюється
згідно із зразком, встановленим внутрішніми документами депозитарної установи;
- надати документи та відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі
встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інформацію (офіційні документи),
необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення Емітента, уточнення інформації про
Емітента, а також інші передбачені законодавством документи та відомості, які Депозитарна установа
витребує з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги, надані Депозитарною установою, згідно з тарифами,
умовами та строками, передбаченими цим Договором;
- призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження,
заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи
чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в
системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).
Для цього Емітент зобов’язаний надати Депозитарній установі протягом одного робочого дня після дня
укладення цього Договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб),
картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента (за
наявності).
Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних
паперах Власникам акцій, проведення депозитарний операцій на цих рахунках, а також надання інших
послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою
особою Емітента.
4.2. Дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього
Договору.
4.3. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті
Емітента, протягом п’яти робочих днів після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає
Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що
підтверджують зміни.
4.4. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до
вимог законодавства та цього Договору.
Емітент має право:
4.5. Вимагати своєчасного та якісного надання Депозитарною установою депозитарних послуг,
передбачених цим Договором.
4.6. З урахуванням положень цього договору отримувати від Депозитарної установи повну інформацію
щодо операцій з цінними паперами проведених Депозитарною установою за цим Договором.
4.7. У випадку, якщо реєстр власників іменних цінних паперів втрачено, то Емітент передає Депозитарній
установі інформаційну довідку про власників цінних паперів сформовану на підставі збереженої
Центральним депозитарієм інформації відповідного реєстру після його приймання (далі – Інформаційна
довідка) із зазначенням відомостей про власників та належних їм цінних паперів згідно якої і відкриваються

рахунки в цінних паперах.
4.8. Крім інформаційної довідки для здійснення Депозитарною установою відкриття рахунків
Власникам та зарахування на них цінних паперів Емітентом надаються документи, зазначені в п
4.1. цього Договору та діючим законодавством України.
4.9. Реєстр/Інформаційна довідка про Власників іменних цінних паперів передається Депозитарній установі
на підставі Акту приймання-передачі, який підписується та скріплюється печатками у двох примірниках,
керівниками або уповноваженими представниками Емітента та Депозитарної установи в день його
прийняття Депозитарною установою. Дата підписання Акта приймання-передавання реєстру та документів
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про існуючі обтяження цінних паперів зобов’язаннями (за наявності таких обтяжень) є датою передачі
реєстру.
5. ГАРАНТІЇ
5.1. Емітент гарантує, що на момент укладення цього Договору:
5.1.1. Емітент є юридичною особою за законодавством України, належним чином створеного та
зареєстрованого у такій якості;
5.1.2. Емітент має право укласти цей Договір і виконувати свої зобов’язання за ним, оскільки ним отримано
усі необхідні для цього повноваження від співвласників (засновників, учасників, акціонерів), наглядової
(спостережної) ради, будь-яких інших третіх осіб, і відсутні будь-які обставини, що обмежують його право
укладати і виконати цей Договір;
5.1.3. Емітент гарантує, що фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від
імені Емітента, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі
внутрішні процедури Емітента, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином та в
повному обсязі;
5.1.4. Емітент гарантує достовірність підписів на розпорядженнях Емітента.
5.1.5.Емітент гарантує достовірність та повноту інформації зазначеної в розпорядженнях наданих
Депозитарній установі;
5.1.6. Емітент гарантує достовірність та повноту інформації зазначеної в реєстрах Власників.
5.1.7. Емітент гарантує, що до нього не пред`явлені і, наскільки йому відомо, не будуть пред`явлені позови,
пов`язані, з укладанням цього Договору;
5.1.8. Емітент гарантує, що не існує ніяких дій з боку кредиторів, судів (господарський, третейський, тощо),
органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових осіб,
що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов’язань за цим Договором
або до визнання його недійсним;
5.1.9. Емітент гарантує, що всі документи, надані Емітентом Депозитарній установі у зв’язку з підготовкою
підписання цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані і на дату їх подання повністю
достовірно відображають суть діяльності, юридичний статус та іншу інформацію Емітента. За час, що
пройшов з моменту подання зазначених документів Депозитарній установі, не відбулося ніяких змін у
юридичному статусі або діяльності Емітента, що можуть призвести до невиконання або неналежного
виконання ним зобов’язань за цим Договором чи визнання його недійсним;
5.1.10. Емітент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи,
5.1.11. Емітент підтверджує, що в Депозитарній установі надана йому інформація, зазначена в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
5.1.12. Вся інформація, що надана Емітентом у зв’язку із укладанням цього Договору, є повною, виключно
вірною та відповідає дійсності.
5.1.13. Емітент ознайомлений та погоджується з тарифами Депозитарної установи.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Емітент оплачує послуги надані Депозитарною установою згідно з цим Договором та відповідно до
тарифів Депозитарної установи (Додаток №1), які є невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи
Депозитарної установи не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
6.2. Оплата послуг Депозитарної установи за відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, зарахування
цінних паперів на рахунки Власників здійснюється Емітентом, одноразово, на умовах попередньої оплати
(авансом) відповідно до наданого Депозитарною установою Акту-рахунку (Додаток №2), який Емітент
зобов’язаний оплатити до відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, а саме в день підписання цього
договору.
6.3. Оплата послуг, наданих Депозитарною установою за зберігання цінних паперів на рахунках у цінних
паперах Власників здійснюється Емітентом на умовах попередньої оплати (авансом) відповідно до наданого
Депозитарною установою Акту-рахунку. Сума попередньої оплати залежить від авансового періоду, який не
може бути меншим 1 (одного) місяця. За цим договором Авансовий період для Емітента дорівнює 1 (один)
місяць.
Перший Акт-рахунок, за зберігання цінних паперів на рахунках у цінних паперах Власників, Депозитарна
установа надає Емітенту, а Емітент зобов’язаний їх оплатити до відкриття рахунків у цінних паперах
Власникам, а саме в день підписання цього договору, подальша оплата здійснюється Емітентом Авансом на
підставі виставлених Депозитарною установою Актів-рахунків у порядку передбаченому п. 6.5. цього
договору.
6.4. Оплата послуг Депозитарної установи (окрім послуг зазначених в п. 6.2. 6.3. цього Договору),
здійснюється Емітентом на підставі виставленого Депозитарною установою Акту-рахунку за наслідками
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виконаних операцій та наданих Депозитарною установою послуг у звітному місяці.
6.5. Депозитарна установа кожного 5-го числа місяця, готує та надає Емітенту для підписання по 2 (два)
примірники Актів-рахунку, які Емітент повинен підписати, оплатити та передати Депозитарній установі по 1
(одному) примірнику Актів-рахунків до 10-го числа місяця в якому було отримано Емітентом цей Актрахунок.
6.6. Депозитарна установа має право змінювати Тарифи протягом дії цього Договору. Зміна Тарифів не
потребує згоди Емітента
6.7. Тарифи, які були змінені Депозитарною установою після підписання цього Договору, та строк їх
введення в дію доводяться до відома Емітента не пізніше як за п'ять банківських днів до їх введення у дію
шляхом розміщення повідомлення про зміну Тарифів Депозитарної установи у мережі Інтернет
www.agrocombank.kiev.ua
6.8. Емітент не звільняється від оплати послуг Депозитарної установи за новими Тарифами у разі, якщо він
не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Депозитарною
установою під час дії цього Договору, при умові належного виконання Депозитарною установою п. 6.7.
цього Договору.
6.9. Тарифи Депозитарної установи є обов'язковими для Емітента.
6.10.У випадку розірвання цього Договору Емітент зобов’язаний сплатити Депозитарній установі повну
вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом 5 (п`яти) банківських днів після отримання
письмового повідомлення про розірвання цього Договору або набуття чинності укладеного Сторонами
договору про дострокове розірвання цього договору.
6.11.Відсутність оплати послуг Депозитарній установі може бути підставою для відмови Емітенту та/або
Власнику в наданні послуг передбачених цим договором.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією з Сторін своїх обов’язків, передбачених
даним Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за
нанесені збитки іншій Стороні та повинна усунути дані порушення в найкоротші строки.
7.2. Емітент несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в розпорядженнях
Депозитарній установі, суті операції щодо якої виконується розпорядження. Емітент має відшкодувати
Депозитарній установі збитки, які виникли внаслідок такої невідповідності інформації.
7.3. У разі прострочення платежу за цим договором Емітент зобов’язаний сплатити Депозитарній установі
пеню за кожен день прострочення, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. До погашення
заборгованості Емітентом Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій за
розпорядженнями Емітента по рахункам в цінних паперах Власників, за що Депозитарна установа не несе
будь-якої відповідальності.
7.4. Прострочення Емітентом виконання грошових зобов'язань, які передбачені цим Договором, більш як на
15 (п’ятнадцять) календарних днів вважається відмовою Емітента від виконання умов цього Договору, у
зв'язку з чим Емітент зобов’язаний додатково до пені, розмір якої встановлено цим Договором, сплатити
Депозитарній установі штраф у розмірі 500 (п’ятсот) гривень
7.5. Депозитарна установа може накласти обмеження доступу Емітента до рахунків Власників. Зняття
обмеження доступу до таких рахунків можливе лише після оплати Емітентом заборгованості за послуги,
надані Депозитарною установою, включаючи операції обмеження та зняття такого обмеження, а також
сплати Емітентом штрафних санкцій, визначених цим Договором.
Виплата штрафних санкцій не звільняє Емітента від виконання обов'язків за цим Договором.
7.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
7.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у
постійно діючому Третейському суді саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і
депозитаріїв.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Депозитарна установа не несе відповідальності за дії держави, що можуть призвести до невиконання
цього Договору.
8.2. У разі виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійне лихо, аварії, екстремальні
погодні умови, пожежі, страйки, військові дії, масові порушення правопорядку, протиправні дії третіх осіб,
набрання чинності законодавчих нормативних актів, рішення та дії державних органів, що обмежують або
забороняють вказані в цьому Договорі види діяльності та перешкоджають здійсненню сторонами своїх
функцій по цьому Договору чи інших обставин, що виникли після підписання цього Договору, та не
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залежать від волевиявлення сторін, вони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання взятих на себе зобов’язань. В цьому випадку протягом 2-х місяців з моменту настання цих
обставин сторона, яка стала об'єктом впливу, письмово доводить до відома іншої сторони відомості про те,
що трапилось, а також приймає всі зусилля для усунення наслідків форс-мажорних обставин.
8.3. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною
форс-мажору і закінчується чи закінчився б, якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді
могла вжити для виходу з форс-мажору. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із
сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі
жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до
____________р.
9.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять)
календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі
його розірвати.
9.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються в письмовій
формі.
9.4. Цей Договір може бути розірвано:
9.4.1. За згодою сторін, шляхом укладання сторонами договору про розірвання цього договору, з
урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України та цим Договором зокрема п. 9.5.;
9.4.2. Депозитарною установою в односторонньому порядку, при цьому Депозитарна установа попередньо
повідомляє про це Емітента не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів, до дати розірвання цього
договору.
9.4.3. Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку цього Договору
повинно містити дату припинення дії цього Договору. У цьому випадку Емітент повинен до дати
припинення дії цього Договору обрати нову депозитарну установу, укласти з нею договір про
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про
що не пізніше 1(одного) робочого дня з дня укладання зазначеного договору з новою депозитарною
установою повідомити попередньо Депозитарну установу.
Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від
Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії
договору між Емітентом і Депозитарною установою. У разі необхідності дата припинення дії договору і дата
обліку можуть бути перенесені за згодою між попередньою Депозитарною установою та Емітентом.
У випадку розірвання Депозитарною установою цього Договору в односторонньому порядку та
необрання Емітентом до дати припинення дії цього Договору нової депозитарної установи облік цінних
паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі цього Договору з
Емітентом, здійснюється:
Депозитарною установою, яка розірвала цей Договір з Емітентом, до моменту укладення власником
договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного
укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До
вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі цього Договору
з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних
йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім
випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі
депозитарного обліку);
Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми
документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів
на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом
цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних
власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.
9.4.5. Емітентом у односторонньому порядку.
9.5.У випадку розірвання Емітентом цього Договору в односторонньому порядку, уповноважений орган
Емітента приймає рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання з нею договору про
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Після
цього Емітент повинен:
- письмово повідомити акціонерів про обрання нової депозитарної установи із зазначенням її реквізитів
(найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
- письмово повідомити Депозитарну установу про розірвання цього Договору та про визначену його
уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має
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скласти обліковий реєстр Власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною
установою відповідно до договору з Емітентом (далі - обліковий реєстр);
- забезпечити передання облікового реєстру до нової депозитарної установи;
- забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, зазначених в обліковому реєстрі, та
зарахування на них належних Власникам акцій у новій депозитарній установі.
Емітент після прийняття рішення про обрання нової депозитарної установи до дати обліку повинен укласти
з цією депозитарною установою договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам цінних
паперів, зазначеним в обліковому реєстрі.
9.5.1.Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати обліку Депозитарна установа повинна скласти та передати
Емітенту:
- обліковий реєстр, до цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після
укладання Емітентом цього Договору із Депозитарною установою, перевели належні їм акції Емітента на
обслуговування до іншої депозитарної установи або уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах
з Депозитарною установою;
- у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - засвідчені Реєстроутримувачем копії документів, що
були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані цим
Реєстроутримувачем та зберігалися у Депозитарній установі.
Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у двох примірниках (по одному примірнику
Емітенту та новій Депозитарній установі) та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних
(магнітному, оптичному чи флеш) у двох примірниках (по одному примірнику Емітенту та новій
Депозитарній установі). Передавання Емітенту облікового реєстру та копій документів щодо обтяження
акцій зобов'язаннями оформлюється актом приймання-передачі, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками Емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками Емітента (за
наявності) та Депозитарної установи.
9.5.2.Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання зазначеного у підпункті 9.5.1. цього Договору акта
приймання-передавання Емітент повинен:
- надати попередній Депозитарній установі розпорядження на списання акцій з рахунків у цінних паперах
власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх наступного зарахування на
рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків;
- передати новій депозитарній установі отримані від попередньої депозитарної установи обліковий реєстр у
формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному,
оптичному чи флеш) та копії документів, що були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями.
Передавання оформлюється актом приймання-передачі, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками Емітента та нової депозитарної установи, засвідчується печатками
Емітента (за наявності) та нової депозитарної установи;
- передати новій депозитарній установі розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування акцій на ці рахунки
відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі.
9.5.3.Депозитарна установа здійснює списання акцій з рахунків у цінних паперах власників відповідно до
розпорядження Емітента протягом 1(одного) робочого дня з дня виконання у депозитарії переказу акцій з її
рахунку в цінних паперах у депозитарії на рахунок у цінних паперах нової Депозитарної установи.
9.5.4.Нова Депозитарна установа здійснює зарахування акцій на рахунки в цінних паперах власників
відповідно до розпорядження Емітента з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних
паперах попередньої депозитарної установи у депозитарії на її рахунок у цінних паперах. Якщо акції були
обтяжені зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.
9.5.5.Якщо Депозитарна установа, прийняла рішення про припинення професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Діяльність
депозитарної установи), Депозитарна установа повинна виконати такі дії:
- протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи
відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної
установи, повідомити Емітента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних
паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури із зазначенням попередження, що у
разі незакриття Емітентом цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності
Депозитарної установи належні власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах,
будуть надалі зберігатися та обліковуватися: в уповноваженої на зберігання на рахунку в цінних паперах
Депозитарної установи, яка залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення
Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів власників, чиї
рахунки в цінних паперах не були закриті в установленому порядку; у депозитарної установиправонаступника - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень іншій депозитарній
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установі. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до моменту
звернення цих власників або Емітента до уповноваженого на зберігання або до депозитарної установиправонаступника щодо переказу належних власникам цінних паперів до обраної ними або емітентом
депозитарної установи або укладання договору про обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах у
депозитарній установі-правонаступника.
9.6. За згодою Сторін.
9.7.За відповідним рішенням суду.
9.8. Цей Договір може бути розірваний Емітентом в односторонньому порядку лише за умови відсутності
заборгованості по сплаті послуг Депозитарної установи.
9.10.Депозитарна установа та Емітент зобов’язані у разі розірвання цього Договору діяти відповідно до
вимог законодавства та цього Договору.
9.11.Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на
підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання цього Договору
здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної
установи та законодавством.
9.12.Розірвання цього Договору або закінчення його строку не звільняє Сторони від повного виконання свої
обов’язків за ним та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони докладатимуть усіх зусиль для врегулювання спорів та розбіжностей у зв’язку з виконанням
умов цього Договору шляхом переговорів.
10.2. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди стосовно спорів та розбіжностей з істотних умов цього
Договору, спірні питання передаються на вирішення судових органів України відповідної компетенції.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Будь-яка інформація щодо рахунків Власників вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню
третім особам без письмової згоди власника, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
11.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, зміни у цей Договір, можуть бути внесені тільки за
домовленістю Сторін, шляхом укладання договору про внесення змін чи/або Додатковою угодою
до цього Договору.
11.3. Зміни, внесені у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідного договору про внесення змін чи/або Додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не
встановлено у самому договорі про внесення змін, цьому Договорі, нормах чинного законодавства України.
11.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та
відповідними нормами чинного законодавства Україні.
11.5. Усі повідомлення за цим договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо
вони здійснені у письмовій формі та надіслані, за адресою місця знаходження (розділ 12 договору),
рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін.
Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового
штемпеля відділення зв’язку одержувача.
11.6. Емітент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
11.7. Емітент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами
Депозитарної установи.
11.8. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами цього Договору та законодавством
України.
11.9. Виплата дивідендыв (доходів) у грошових коштах, які підлягають виплаті Власникам здійснюється
Депозитарною установою згідно установленого законодавством порядку та умов цього Договору.
11.10. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію за результатами
проведення корпоративних операцій емітента грошових коштів Власникам протягом тридцяти робочих днів
шляхом їх перерахування на поточні рахунки Власників, зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах
кожного Власника. Або шляхом отримання коштів в Депозитарній установі.
11.11. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту у разі
невчинення ним необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором та/або внутрішніми
документами Депозитарної установи, такі дивіденди (доходи) протягом 5 робочих днів після закінчення
трьохмісячного строку з дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи, перераховуються
Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з
одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із
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зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з
цього рахунку емітенту
11.12. Уразі припинення дії цього Договору або у разі, якщо Власник уклав Договір про обслуговування
рахунку у цінних паперах з другою Депозитарною установою з послідуючим переведенням цінних паперів
Емітента, які обліковувалися на його рахунку у цінних паперах на власний рахунок у цінних паперах,
відкритий в іншій Депозитарній установі та закриттям рахунку у цінних паперах, відкритого у попередній
Депозитарній установі кошти, які надійшди на рахунок Длепозитарної установи, але не були виплачені
Власнику, перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію в
Розрахунковому центрі з одночасним наданням інформації про Депонента, розміру дивідендів (доходів), які
мав отримамати Депонент для подальшого повернення коштів з цього рахунку на рахунок емітента
протягом п’яти робочих днів.
11.13. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до
законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю
Депозитарної установи
11.14. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні
умов цього Договору.
11.15. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
11.16. Сторони наступним підтверджують свою можливість та здатність вчасно отримувати інформацію, яка
стосується цього Договору, за адресами, які зазначені в розділі 12 цього Договору.
11.17. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним,
регламентуються нормами діючого в Україні законодавства.
11.18. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову
юридичну силу, по одному для Емітента та Депозитарної установи.
11.19. Сторони погоджують, що з дня підписання цього Договору втрачає чинність договір про

відкриття рахунку у цінних паперах від ______________року №________________
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Депозитарна установа:
Емітент:
Повна назва:Публічне акціонерне товариство
“Аграрний комерційний банк”
Місцезнаходження: 03150,м.Київ, вул. Ділова, 9а;
Код ЄДРПОУ 21570492;

Повна назва:
Місцезнаходження:
Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити:
Банківські реквізити:
р/р № 360041005 у ПАТ “Агрокомбанк”, МФО
322302;
Тел: (+38 044) 205-4178, 205-4180
Тел.:
Факс: (+38 044) 205-4180
Факс:
E-mail: LKorobko@agrocombank.kiev.ua
E-mail:
Уповноважена особа:
Уповноважена особа:
__________________________/____________/
м.п.
(підпис)

___________________/________________/
м.п.
(підпис)
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Лист погодження Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників
Емітента
ПОГОДЖЕНО:
Посада
П.І.Б.
Підпис
Дата
Примітки
Начальник відділу внутрішнього
Метелиця В.М.
аудиту
Заступник начальник управління
Кулєшов В.Л.
правового забезпечення
Начальник відділу захисту інтересів Лаєнко П.П.
банку
Начальник відділу фінансового
Ящук М.В.
моніторингу
Начальник відділу діловодства
Дугінова А.Г.
адміністративного департаменту
Відповідальний розробник
Начальник відділу депозитарних
Коробко Л.В.
операцій
Рівень доступу

Загальний

Відповідальні особи, що здійснили розробку внутрішнього нормативного акту
Найменування
Прізвище, ініціали та
Підпис
Прізвище,
Підпис
частини
посада працівника, який працівника, який
ініціали
керівника
внутрішнього
безпосередньо створив
безпосередньо
керівника
структурного
нормативного акта
зміст частини
створив зміст
структурного
підрозділу,
відповідно до його
внутрішнього
частини
підрозділу,
працівник
структури у
нормативного акту.
внутрішнього
працівник якого
якого
визначеній
нормативного
безпосередньо
безпосередньо
послідовності.
акту.
створив зміст
створив зміст
частини
частини
внутрішнього
внутрішнього
нормативного
нормативного
акту
акту
Весь документ
Коробко Л.В.
Чірікова І.І.
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