ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ № БВ 2013____/__-АК
м. Донецьк

__ __________ 2013 року

Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» (Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №507039 від 03 грудня 2009 року
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності,
строк дії ліцензії: «28» жовтня 2010 року – «28» жовтня 2014 року), далі – Покупець, в особі Джерхоян Дарії Юріївни, яка діє
на підставі довіреності № 1 від 08.01.2013 р., та Договору комісії № БК 2013____/__-АК від __.__.2013 р. в інтересах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131268) далі –
Клієнт Покупця, з однієї сторони, та
____________________________________________________________, далі – Продавець, в особі ______________
_____________, який діє на підставі _______________, з іншої сторони (далі разом – Сторони, а окремо – Сторона), уклали цей
Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.

Продавець зобов'язується передати у власність Клієнта Покупця, а Покупець зобов’язується забезпечити прийняття
Клієнтом Покупця та оплатити цінні папери, далі – ЦП, з наступними характеристиками:

Вид та форма випуску ЦП:

акції іменні

Емітент ЦП:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Код за ЄДРПОУ емітента ЦП:

00131268

Номінальна вартість ЦП:

1,25 грн. (одна гривня 25 коп.)

Код ISIN:

UA4000085484

Форма існування ЦП:

бездокументарна

Кількість ЦП:

________ шт. (__________________ штуки)

1.2.

Сума цього Договору складає ______,__ грн. (_______________ гривень __ копійок).
2.

ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦП

2.1.

Право власності на ЦП переходить від Продавця до Клієнта Покупця з моменту зарахування ЦП на рахунок у цінних
паперах Клієнта Покупця у депозитарію відповідно до чинного законодавства України.

2.2.

Продавець зобов’язаний переказати ЦП з рахунку в цінних паперах № ______ у зберігача __________________
«__________________» (рахунок зберігача в депозитарії __________ № _____) на рахунок в цінних паперах Клієнта
Покупця депозитарний код рахунку 100024-UA70001121, відкритого в ПАТ «Національний депозитарій України» не пізніше
__ ____ 2013 року.

2.3.

Покупець зобов’язаний забезпечити прийняття ЦП Клієнтом Покупця не пізніше строку, визначеного в п. 2.2 цього
Договору.

2.4.

Продавець та Клієнт Покупця самостійно сплачують послуги зберігача, депозитарію відповідно за цим Договором.

2.5.

Сторони рівною мірою відповідають за перереєстрацію права власності на ЦП: кожна – в частині тих дій, які вона має
вчинити з цією метою згідно з цим Договором.
3.

3.1.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Покупець зобов’язаний оплатити ЦП шляхом безготівкового перерахування на рахунок Продавця № ______________ у
відділенні _______________, МФО _______, суми, вказаної в п. 1.2 даного Договору, за винятком суми податку згідно
ст. 219 Податкового кодексу України не пізніше __ ____ 2013 року.
4. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ

4.1.

Продавець гарантує, що на момент передачі Клієнту Покупця ЦП перебуватимуть у нього на законних підставах, не
будуть заблоковані, обтяжені заставою та іншими правами третіх осіб, а також не будуть знаходитися під арештом.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.

У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором винна Сторона
відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки.

5.2.

У випадку прострочення виконання зобов’язань, визначених в п.п. 2.2, 2.3, 3.1 цього Договору, винна Сторона сплачує
іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми даного Договору за кожний календарний день
прострочення.

5.3.

Якщо невиконання Стороною своїх зобов’язань перевищує 10 (десять) календарних днів, то інша Сторона має право
розірвати цей Договір в односторонньому порядку, про що повинна письмово повідомити Сторону, яка прострочила
виконання своїх зобов’язань. Договір вважається розірваним з дати відправлення такого повідомлення. При цьому
Сторона, яка прострочила виконання своїх зобов’язань, сплачує іншій Стороні пеню, нараховану до дати розірвання
цього Договору, та штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від суми Договору.

5.4.

При розірванні Договору кожна із Сторін зобов’язана повернути іншій Стороні все одержане від неї за цим Договором.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1.

Жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею своїх
зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно
впливом обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Під обставинами непереборної сили за цим Договором
слід розуміти події надзвичайного характеру, що виникли після укладення цього Договору поза залежністю від волі і
бажання Сторін, наприклад: пожежі, повені, епідемії й інші природні і штучні дії і катаклізми, повстання, ембарго, війни
або воєнні дії будь-якого типу, мобілізації, страйки, заборони й обмеження, що випливають з документів нормативного
характеру органів державної влади та управління або інші обставини, що перебувають поза контролем Сторін.

6.2.

У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором
продовжується на строк існування таких обставин. Зобов'язання Сторін, що можуть бути виконані частково в
період дії обставин непереборної сили, повинні здійснюватися належним чином.

6.3.

Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно в письмовій формі повідомити іншу Сторону
про настання таких обставин і прийняти всі можливі заходи для максимального обмеження негативних наслідків,
викликаних такими обставинами. Належним підтвердженням існування форс-мажорних обставин є довідка
компетентного органу.

6.4.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Стороною про настання для неї форс-мажорних обставин тягне за собою
втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності за прострочення виконання
або невиконання зобов’язань за цим Договором.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та припиняє дію:
-

з моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

-

згідно з п. 5.3 цього Договору;

-

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2.

Усі розбіжності, що виникають під час дії даного Договору або у зв‘язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі
неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів Сторони вирішують їх у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

7.3.

Усі зміни та доповнення до даного Договору можливі лише за письмовою згодою Сторін у вигляді додаткових угод.

7.4.

Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою двох Сторін та у випадках, передбачених чинним
законодавством.

7.5.

Права та обов’язки Сторін визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України та положень цього
Договору.

7.6.

В усьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.7.

Факсимільні копії документів, наданих у зв’язку із цим Договором, мають юридичну силу до заміни їх на оригінали.

7.8.

Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством.

7.9.

Цей Договір складено українською мовою у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

8.
ПРОДАВЕЦЬ:
Код за ЄДРПОУ
Україна, 830__, м. _________________,
вул. _________________, ________
Рахунок № _________________
у ПАТ “_________________”,
м. _________, МФО _____________

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:
ПрАТ “Альтана Капітал”
Код за ЄДРПОУ 20337279
Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117

п/р 2650894 у відд. № 15 ПАТ “ПУМБ”,
м. Донецьк, МФО 334851
Тел. /факс (062) 343-45-74
КЛІЄНТ ПОКУПЦЯ:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
84601, Донецька область, Горлівка, пр. Леніна, 11
Банк: ПАТ «ПУМБ»
МФО: 334851
р/р 26000962507828
ЄДРПОУ: 00131268
ІПН 001312605035, Св-во № 200039637
За довіреністю

______________________ /_________________/

__________________________/Д. Ю. Джерхоян/
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