 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ " Незалежна фондова компанія ПРОФІ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35719290
Місцезнаходження
69035, Запорізька область Орджонікідзевський м. Запоріжжя, вул. Суворова, 4
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
АВ 440466
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документу
19.12.2008
Міжміський код та телефон
(061)2330045
Факс
0612330045
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис
Депозитарну діяльність зберігача цінних паперів ПАТ "Запоріжсклофлюс" здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна фондова компанія ПРОФІ" згідно з договором про відкриття рахунків у цінних паперах № З-102/11-Е від 25.03.20011року. До дати припинення ведення реестру, тобто до 05.04.2011 року депозитарну діяльність з ведення реєстру власників ВАТ "Запоріжсклофлюс" здійснював реєстратор ТОВ КФК "Альянс-ВІД" згідно з договором №22-126 від 29.06.1998року. Рішення про дематеріалізацію було прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №18 від 31.01.2011 року), внаслідок чого реєстр було передано від реєстратора ТОВ КФК "Альянс-ВІД" до зберігача ТОВ "Незалежна фондова компанія ПРОФІ" згідно до акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Запоріжсклофлюс" від 11.04.2011 року. До 1998 року реєстр вів реєстратор ТОВ "Тавріда-регістр" згідно з договором №2/10-97 від 10.02.1997 року. З ініціативи реєстратора (зміна виду діяльності) реєстр та документи по веденню реєстру було передано реєстратору ТОВ "Альянс-ВІД" на підставі актів прийому-передач від 30.06.1998р. Рішення про передачу реєстру власників було прийнято Наглядовою радою та затверджено Загальними зборами акціонерів ( протокол №5 від 18.03.1999р.)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
 АФ "Капітал"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20503140
Місцезнаходження
69035, Запорізька область Орджонікідзевський м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. №1
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
№ 0150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документу
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(061) 2131745
Факс
(061) 2131745
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.10.2010р. срок дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів № 0150 від 26.01.2001р.продовжено до 04 листопада 2015 року. 
Аудиторська фірма "Капітал" надає послуги з аудиторської перевірки фінансових звітів згідно з договором № 28/01 від 04.12.2001 року.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Національний Депозитарій України
Організаційно-правова форма
Публічне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, м. Київ Соломенський Київ, Б.Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності 
АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документу
19.09.2006
Міжміський код та телефон
(044)2791078
Факс
(044)2791078
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис
На підставі Рішення про дематеріалізацію, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ( протокол № 18 від 31.01.2011 року) з Національним Депозитарієм України було укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-3180 від 18.02.2011 року згідно якого було відкрито рахунок емітента у цінних паперах, прийнято на зберігання глобальний сертифікат та виконуються операції емітента з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень.


