Депозитарна установа
ІТТ - ІНВЕСТ

ОЦІНКА
ГАРАНТІЇ
ОПЕРАТИВНІСТЬ
ПРОЗОРІСТЬ
УВАГА
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ПЕРЕВАГИ НОВОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ
Україна зробила великий крок в сторону створення
Західної моделі депозитарної системи, яка підтвердила
свою ефективність. Правильний вибір депозитарної
установи вже сьогодні зможе забезпечити Вам вигоди:
Економія витрат
Реєстратор стягував 1-2% від суми угоди
депозитарна установа має фіксовані тарифи.

купівлі-продажу,-

Безпека
Реєстри більше не ведуться єдиним реєстратором, вони
знаходяться в Депозитарії, депозитарна ж установа веде тільки
рахунки власників. Інформація про право власності в закритому
доступі та в повній конфіденційності.
Оперативність
Акції товариств тепер існують в бездокументній формі і, що
важливо – створена нова цифрова система. Завдяки цим
факторам, процес перереєстрації ЦП став в рази швидшим.
Можливість вибору
Тепер Ви самі вибираєте депозитарну установу і не прив’язані до
реєстратора емітента.
Гнучкість – бонус від ІТТ
Ми знаходимо оптимальне рішення для кожного клієнта, гнучкі в
умовах співробітництва, працюємо з НДУ.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА ІТТ- ІНВЕСТ
Індивідуальне рішення для кожного клієнта

Це команда професійних та досвідчених менеджерів вищої ланки.
Ви можете отримати цінні рекомендації та без зусиль скористатися послугами :
Відкриття та ведення рахунків в цінних паперах
Облік,
Облік, збереження та обслуговування обороту цінних паперів
Інформаційні послуги
Співробітництво з емітентами цінних паперів з дематеріалізації

Наші спеціалісти нададуть Вам всю необхідну інформацію та проконсультують з питань заповнення усіх
документів.
документів. Вам достатньо один раз особисто приїхати до нашого офісу в центрі міста,
міста, після чого наша
команда буде надавати Вам повний спектр послуг протягом усього періоду нашого тривалого та
взаємовигідного співробітництва.
співробітництва.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
Торговець ЦП
Депозитарна
установа

Об’
Об’єднуємо все,
все, що
необхідно клієнту!
клієнту!
Консультант

Ліцензії ITT-Інвест

Юрист

Депозитарна діяльність депозитарної установи (серія АЕ № 286517, видана НКЦФПР,
дата видачі ліцензії - 08.10.2013, термін дії - з 12.10.2013р. - необмежений).
Брокерська діяльність (серія АВ № 534106 , видана 15.06.2010 р. Термін дії ліцензії з
21.10.2009 р. по 21.10.2014 р.).
Дилерська діяльність (серія АВ № 534107, видана 15.06.2010 р. Термін дії ліцензії з
21.10.2009 р. по 21.10.2014 р.).
Андерайтинг (серія АВ № 534108 , видана 15.06.2010 р. Термін дії ліцензії з 21.10.2009 р. по
21.10.2014 р.).
Управління ЦП (серія АВ № 534109 , видана 15.06.2010 р. Термін дії ліцензії з 30.03.2009 р.
по 30.03.2014 р.).

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
IТТ-ІНВЕСТ
Укладені договори депозитарної установи ІТТ станом на 2013 рік
Ø29 договорів з емітентами з дематеріалізації
ØБлизько 18,5 тис. рахунків у ЦП під дематеріалізацію
ØБлизько 240 рахунків з початку 2013 року по сьогоднішній день (з урахуванням дематеріалізаціії)
Завдяки оптимальному поєднанню рівня
обслуговування і тарифів, використанню
індивідуального
підходу до
кожного
клієнта,
комплексному
рішенню
поставлених
завдань,
депозитарна
установа ІТТ за неповних 3 роки діяльності
відкрила 18 657 тис.
рахунків (з
урахуванням рахунків, що закрились,
станом на 31.10.13).

Приріст клієнтської бази депозитарної установи
ІТТ-Інвест.
Динаміка з початку 2011 року (тис. рахунків)

ТАРИФИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ІТТ-ІНВЕСТ
Умови нарахування
Юрособи

Тарифи, грн.
Вид послуги

Фізособи
Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку в цінних паперах

10

50

за операцію

2

Закриття рахунку в цінних паперах
Внесення змін до анкети депонента
Абонентська плата

безкоштовно
10
включений в п. 1

безкоштовно
20
включений в п. 1

за операцію
за місяць

2
3
15

2
3
30

за 1 день від загальної
номінальної вартості ЦП
за операцію

5

5

за операцію

50

50

за операцію

150

150

за операцію

3

за операцію

3

за операцію

3
4

Облікові операції
5
6
7
8

Зберігання цінних паперів
від 10 тис. грн. до 500 тис. грн. включно
більше 500 тис. грн.
Зарахування, списання, перерахування ЦП
Міждепозитарне перерахування (перерахування ЦП зі свого рахунку в ЦП іншої
депозитарної установи)
Міждепозитарне перерахування (переведення ЦП на свій рахунок у ЦП іншої
депозитарної установи)
Розрахунково-клірингові операції

9

Зарахування / списання ЦП по принципу «поставка проти оплати»

10

Блокування / розблокування ЦП і грошових коштів (для операцій на
організованих ринках)

3

11

Зарахування / списання суми грошових коштів

3

12

Зарахування / списання ЦП і грошових коштів по договорам з ЦП, які
укладаються на організованому ринку з використанням гарантійних
розрахунків з попередньою резервацією

5,00 + тариф
депозитарія

10,00 + тариф
депозитарія

за операцію

13

Зарахування / списання ЦП і грошових коштів по договорам з ЦП, які
укладаються на організованому ринку з використанням гарантійних
розрахунків без попередньої резервації

20,00 + тариф
депозитарія

20,00 + тариф
депозитарія

за операцію

Інформаційні операції
14
15

Надання додаткової виписки по залишкам на рахунку в ЦП
Надання додаткової виписки по обороту на рахунку в ЦП

10
15

10
20

за операцію
за операцію

Це 60 працівників в Центральному офісі ІТТ
і 410 в портфельних компаніях

ITT - фінансово-інвестиційна група компаній, яка з 1995 року надає повний спектр фінансових послуг на ринку
України, для резидентів і нерезидентів України.
Ключові напрямки діяльності
Торгівля цінними паперами (ПрАТ ІК « ITT-Інвест»)
Депозитарна установа ІТТ-Інвест
Управління активами та фонди (ТОВ КУА «ІТТ-Менеджмент » )
Інвестування в нерухомість і девелопмент (ПАТ КІФ « ITT-Нерухомість»)
ü 18 років на ринку, визнання клієнтів та партнерів;
ü 60 фахівців у штаті, не включаючи портфельних компаній;

ü Більше 50 тис. м2 в управлінні;

ü 10 фондів в управлінні (1,275 млрд грн активів в управлінні

ü Більше 25 тис. м2 у реалізації (2009-2011 рр.);

станом на 01.11.2013 );
ü Загальний обсяг угод на суму $338 млн;
ü Угоди M&A на суму більше $200 млн;

ü Більше 250 тис. м2 в девелопменті;
ü Фінансова звітність підтверджена PriceWaterhouseCooper
(PWC) .

СТРУКТУРА ГРУПИ ІТТ

Команда ІТТ
Анна Литвинова
Президент
litvinova@itt-group.com
КПУ ім. Драгоманова, Київський інститут інвестиційного менеджменту, а також КНЕУ ім. В. Гетьмана, має сертифікат
НКЦПФР на здійснення професійної діяльності з цінними паперами України, а також на ведення депозитарної діяльності.
Очолює департамент операцій з ЦП із 2007 року; 15 років на фондовому ринку України, займала керівні посади в ТОВ
"Українська реєстраційна компанія», ТОВ "Кліринговий Дім", ЗАТ "Сократ", ТОВ "Фінансовий альянс" та ін.

Віктор Федоров, Директор ІТТМенеджмент
vfedorov@itt-group.com
Московський
інститут
інженерів
геодезії,
аерофотозйомки
та картографії,
сертифікат
НКЦПФР на здійснення професійної діяльності з
цінними паперами України. Більше 15 років на
фондовому ринку, обіймав керівні посади в
компаніях "СКА", КУА "ТЕКТ", "Ефект" та ін.

Михаил Логинов, Директор ITTНедвижимость
mloginov@itt-group.com
НУ
Києво-Могилянська
Академія,
КиєвоМогилянська бізнес школа - МВА. Керував
компаніями
«Екоблок»
,
«Гігатранс»,
підприємствами будівельної та виробничої галузі.

КОНТАКТИ
Індивідуальне рішення для кожного клієнта

Інвестиційна група ITT
Україна, Київ – 04070
вул. Борисоглібська, б. 3
т.+380 (44) 277-26-27/28/29/30
ф. +380(44) 227-26-26
www.itt-group.com

