ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом правління
ПрАТ «Українська фондова біржа»
від "01" серпня 2019 року № 8/1
РЕГЛАМЕНТ
проведення на УФБ аукціонів у формі торгів «з голосу»
з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення
1. Нормативно-правова база проведення
аукціону

2. Підстава для проведення аукціону

3. Інформаційне забезпечення проведення
аукціону

4. Форма проведення аукціону
5. Учасники аукціону

6. Умови допуску Покупців до участі в
аукціоні

Порядок реалізації на фондовій біржі цінних
паперів, на які звернено стягнення, затверджений
рішенням НКЦПФР від 25.12.2012р. №1853 (далі
– Порядок);
Правила Української фондової біржі, затверджені
протоколом Біржової ради УФБ від 27.06.2019р.
№9 та зареєстровані рішенням НКЦПФР від
23.07.2019р. №385 (далі – Правила УФБ).
Укладання між УФБ та органом державної
виконавчої служби або з приватним виконавцем
договору про проведення аукціону;
Укладання між членом УФБ, який відповідає
вимогам п. 2.3 Порядку (далі – Продавець), та
органом державної виконавчої служби або з
приватним виконавцем договору про реалізацію
цінних паперів на аукціоні УФБ;
Подання Продавцем до УФБ заявки на продаж
цінних паперів та необхідних документів,
визначених Порядком.
УФБ не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення
аукціону забезпечує оприлюднення в засобах
масової інформації інформаційного повідомлення
про аукціон.
УФБ не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення
аукціону забезпечує оприлюднення на власному
веб-сайті інформаційного повідомлення про
аукціон та біржового бюлетеня з пропозиціями на
продаж цінних паперів, на які звернено
стягнення.
Односторонній аукціон у формі торгів «з
голосу».
1) Продавець.
2) Члени УФБ, які мають намір придбати цінні
папери від свого імені та за власний рахунок або
за дорученням та за рахунок своїх клієнтів (далі –
Покупці), та виконали умови допуску до участі в
аукціоні.
Умовами допуску Покупця до участі в аукціоні є:
1) подання Покупцем до 16:00 робочого дня, що
передує дню проведення аукціону, до УФБ заявки
на купівлю за встановленою УФБ формою у 2-х
примірниках та копії документа, що підтверджує
сплату гарантійного внеску;

7. Умови проведення аукціону

2) надходження до 18:00 робочого дня, що
передує дню проведення аукціону, на рахунок
УФБ №26505014032050 в Філії АТ
“Укрексімбанк” в м. Києві, МФО 380333,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095
гарантійного внеску у розмірі, визначеному
інформаційним повідомленням про проведення
аукціону;
3) проходження в день аукціону реєстрації для
участі в аукціоні протягом реєстраційного
періоду, який починається за 30 хвилин до
початку аукціону і закінчується одночасно з
початком аукціону.
Аукціон проводиться за умови наявності не
менше двох Покупців, які допущені до участі в
аукціоні.

8. Порядок проведення аукціону

Аукціон проводиться згідно з п. 21.4 Правил
УФБ.

9. Крок аукціону

Крок аукціону визначається біржовим бюлетенем
та не може перевищувати 10% початкової ціни за
один цінний папір.
Якщо початкова ціна за один цінний папір не є
кратною кроку аукціону, при першому збільшенні
ціни в ході аукціону ліцитатор округлює її у бік
збільшення до значення, кратного кроку аукціону.
За результатами проведеного аукціону
складається протокол аукціону, який підписується
УФБ, Продавцем та Покупцем – переможцем
аукціону в день проведення аукціону.
В день підписання протоколу аукціону Продавець
і Покупець підписують біржовий контракт, який
реєструється УФБ.
Покупець зобов’язаний протягом трьох робочих
днів з дати підписання біржового контракту
сплатити вартість придбаних цінних паперів (з
урахуванням сплаченого гарантійного внеску) та
біржовий збір у розмірі 1% від вартості
придбаних цінних паперів на рахунок УФБ,
визначений біржовим контрактом.
Поставка цінних паперів, реалізованих на
аукціоні, здійснюється після повного розрахунку
за їх придбання відповідно до укладеного
біржового контракту у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему
України.
Право власності на цінні папери переходить до
Покупця (клієнта Покупця) з моменту
зарахування прав на цінні папери на його рахунок
у цінних паперах, відкритий у депозитарній
установі.

10. Оформлення результатів аукціону

11. Порядок розрахунків

12. Відповідальність учасників аукціону

13. Повторний аукціон

За порушення порядку підписання протоколу
аукціону, укладання біржового контракту та
проведення розрахунків Покупець – переможець
аукціону несе відповідальність згідно з
Порядком.
Якщо цінні папери, виставлені на аукціон, не
були реалізовані, такі цінні папери підлягають
уцінці відповідно до законодавства та продажу на
повторному аукціоні.
УФБ забезпечує оприлюднення інформаційного
повідомлення про проведення повторного
аукціону відповідно до п. 3 цього Регламенту.

