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Національна комісія з цінних паперів
Та фоНдового ринку
о1010, м. Київ, вул. Московсьію 8, корп. 30

лиСт
про розміщення повідомлення про рішення щодо відновлення інформації
про власників іменних цінних паперів
Приватне акціонерне товариство «НОВІ ТЕХНОЛОГІї» (код єдРПОУ 31088991),
надалі Емітент, додатково, на виконання Порядку забезпечення інтересів власників іменних
цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних

паперів певного випуску, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку №805 від 24 червня 2014 року, надає для опублікування на безоплатній
основі на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повідомлення про прийнятгя рішення про відновлення інформації про власників іменних
цінних паперів.

додаток - Повідомлення про прийнятгя рішення про відновлення інформації про
власників іменних цінних паперів на 1 арк.
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пуБлічНЕ АкщоНЕрНЕ тоВАриСтВо <шоBI тЕXнологIі»
(код єдрпоу 31088991)
Рішенням дніпровського районного суду м. Києва по справі №755/17311/17 від 14 лютого 2018

року визнано втраченою систему реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «НОВІ
ТЕХНОЛОГІї» (єдРПОУ 31088991), код випуску ТТА4000198170, реєстраційний номер випуску
1236/1/10 від 28 грудня 2010 року. 9 квітня 2018 року ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІї», як Емітентом,
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Випуск іменних цінних паперів, інформація про власників яких відновлюється
Вид/характеристика/серія, різновид, типціннихпаперів Акці'і' прості іменні
дані свідоцтва про реєстрацію випуску:-датареєстрації
28 грудня 2010 року
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Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринкр, (дата видачі свідоцтва 17 серпня 2012 року).
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Адреса для поштових повідомлень

02002, м. Ки®і'в, вул. Степана Сагайдака ,101
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(044) 517-03-33

Строк протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про власни
іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів): протягом 30 (тридцяти) днів з дня
ітублікаці®і' у відповідних друкованих виданнях в порядку, встановленому Порядком забезпечення
інтересів власників іменни цінни паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників

іменш[ цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Національно®і' комісії з цінних
паперів та фондового ринку №805 від 24 червня 2014 року. датою публікації вважати найбільш пізню з
дат, в якій буде оприлюднення відповідне повідомлення у різних виданнях.
Після закінчення визначеного у публікації строку буде складено акт про встановлення переліку
власників іменншс цінних паперів випуску емітента.

для відновлення інформаці-і' про власників іменних цінних паперів (реєстру власників
іМенних цінних папеpів):
усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід надати особі, що
відновлює реєстр, документи, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску
емітента: сертифікат цінного папера, або виписку про стан особового рахунку, або виписку про стан
рахунку у цінних паперах та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав
власності на іменні цінні папери відповідного випуску;
усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів обліковуються
права на знерухомлені іменні цінні папери випуску, щодо якого відновлюється інфррмація про
власників, необхідно надати особі, що відновлює реєстр, копію облікового реєстру власників іменних
цінних паперів цього випуску, складеного відповідно до пункту 7_ рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку
передачі інформаці®і', що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи
депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №

704/23236 (зі змінами) (далі - Рішення № 729), та копію свідоцтва про знерухомлення іменних цінних
паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку номінального утримувача (за наявності)
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