
 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний 
особи або прізвище, ім'я та по   банк" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19017842 
Місцезнаходження вул.Зоологічна, буд.5, м,Київ, Шевченківський, Київська  
 область, 04119 

Номер ліцензії або іншого  АВ №534015 
документа на цей вид діяльності 
Назва державного органу, що  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
видав ліцензію або інший  
документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  28.05.2010 
документа 
Міжміський код та телефон (044) 490-06-79 
Факс (044) 481-32-78 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть зберiгача 
Опис: Договір із Зберігачем було підписано у 2010 році. 

Повне найменування юридичної  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
особи або прізвище, ім'я та по  "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження вул.Тропініна,буд.7-Г, м.Київ, Шевченківський, Київська  
 область, 04107 

Номер ліцензії або іншого  АВ №498004 
документа на цей вид діяльності 
Назва державного органу, що  ДКЦПФР 
видав ліцензію або інший  
документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  19.11.2009 
документа 
Міжміський код та телефон (044)585-42-40 
Факс (044)585-42-41 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 
Опис: Договір із Депозитарієм було підписано у 2010 році. 
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Повне найменування юридичної  Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТ” 
особи або прізвище, ім'я та по  
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24744403 
Місцезнаходження вул. Грушевського, 10, офіс 221, м.Київ, Печерський,  
 Київська область, 01001 

Номер ліцензії або іншого  Свідоцтво №1756 
документа на цей вид діяльності 
Назва державного органу, що  Аудиторська палата України 
видав ліцензію або інший  
документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  26.01.2001 
документа 
Міжміський код та телефон (044)253-32-78 
Факс (044)253-74-08 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 
Опис: Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” до Реєстру  аудиторів та аудиторських фірм,  
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на  
ринку цінних паперів серії АБ № 000436; реєстраційний номер свідоцтва 478; внесено до  
реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 24.04.2007 р. № 907, строк дії свідоцтва – до  
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