Зацверджана загадам дырэктара
ЗАТ «Лідарінвест»
ад «01» лютага 2019 г.
ТАРЫФЫ ЗАТ «ЛІДАРІНВЕСТ»
На рынку каштоўных папер Рэспублікі Беларусь
Аперацыя, паслуга

Памер тарыфу, бел.руб. (BYN)

1. Вядзенне рэестра ўладальнікаў каштоўных папер (КП)
1.1. Адкрыццё рахункаў "дэпа" з адкладзеным заключэннем
дэпазітарнай дамовы з акцыянерам Эмітэнта і залічэнне КП (са
спісаў эмітэнта або па дамовах падпіскі за ІПЧ «Маёмасць»)
- з папяровых носьбітаў (па дам., але не больш за)
- з магнітных носьбітаў (па дам., але не больш за)
1.2. Абанементная плата за вядзенне рэестра ўладальнікаў КП;
ад 1 да 10 уладальнікаў КП;
ад 11 да 20 уладальнікаў КП;
ад 21 да 50 уладальнікаў КП;
ад 51 да 100 уладальнікаў КП;
ад 101 да 300 уладальнікаў КП;
ад 301 да 500 уладальнікаў КП;
ад 501 да 1000 уладальнікаў КП;
ад 1001 да 3000 уладальнікаў КП;
ад 3001 да 5000 уладальнікаў КП;
ад 5001 да 6000 уладальнікаў КП;
звыш 6000 уладальнікаў КП
1.3. Прадастаўленне эмітэнту раздрукоўкі рэестра ўладальнікаў
КП
- пры ўліку КП толькі ў дэпазітарыі «Лідарінвест»;
- пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых депазітарыях
1.4. Прадастаўленне рознай статыстычнай інфармацыі
- раз у квартал
- пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых депазітарыях
- дадаткова
- у нестандартным аб'ёме
1.5. Абслугоўванне каррахунка «ДЭПА» ў РЦДКП
1.6. Падрыхтоўка спісаў для правядзення агульных сходаў
акцыянераў:
- пры ўліку КП толькі ў дэпазітарыі «Лідарінвест»
- пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых депазітарыях
1.7. Выплата дывідэндаў*
1.8. Абвестка ўладальнікаў каштоўных папер пры дапамозе
пошты аб дзейнасці таварыства **
- паштовай карткай (пры замове не меньш 1000 адз.);
- звычайным лістом;
- заказным лістом;
- заказным лістом з простым паведамленнем пра дастаўку;
- заказным лістом з заказмым паведамленнем пра дастаўку.
1.9. Налічэнне даходаў і падаткаў па каштоўных паперах
- пры ўліку КП толькі ў дэпазітарыі «Лідарінвест»;
- пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых депазітарыях
1.10. Абслугоўванне рахунка «ДЭПА» пры наяўнасці КП
1.11. Скасаванне дамовы на дэпазітарнае абслугоўванне па
заяве эмітэнта (пры змене дэпазітарыя)
- да 10 уладальнікаў КП і не больш за 10 дакументаў
- больш за 10 уладальнікаў КП і больш за 10 дакументаў
1.12. Ўнясенне змяненняў (дапаўненняў) у анкеты уладальнікаў
ЦБ ў сувязі са змяненнем заканадаўства (аплачвае Эмітэнт)

2,00 за 1 уладальніка КП
0,20 за 1 уладальніка КП
15,00
27,50
45,00
55,00
70,00
150,00
280,00
430,00
540,00
700,00
850,00

5,00
30,00
Бясплатна;
25,00
15,00
60,00
8,50 за кожны выпуск каштоўных папер
5,00
30,00
5 % ад выдадзеных сум
0,72 (з ПДВ) за адну абвестку
1,32 (з ПДВ) за адну абвестку
2,88 (з ПДВ) за адну абвестку
3,48 (з ПДВ) за адну абвестку
4,62 (з ПДВ) за адну абвестку
Бясплатна
30,00
7,50

75,00
1000,00 + 0,15 за кожны перадаваемы дакумент
0,20 за кожны рахунак «дэпа»

2. Дэпазітарныя паслугі
2.1. Адкрыццё рахунку «ДЭПА»
- эмітэнту, які закл. дамову на вядзенне рэестра ўладальнікаў КП;
- юрыдычнай асобе;
- фізічнай асобе;
- нерэзідэнту;
2.2. Закрыццё рахунку «ДЭПА»
- для юрыдычных асоб;
- для фізічных асоб;
- накапляльнага рахунку ў сувязі з заменай дэпазітарыя (плаціць
Эмітэнт)
2.3. Перавод КП на рахунак «ДЭПА» эмітэнта ў сувязі з іх
пагашэннем
2.4. Выдача выпіскі з рахунку «ДЭПА»
- у адпаведнасці з дамовай;
- дадаткова.
2.5. Унутрыдэпазітарныя і міждэпазітарныя пераводы**
Унутрыдэпазітарныя пераводы:
- без падрыхтоўкі даручэння «дэпа»;
- на рахунак невядомага ўладальніка ў сувязі з заменай дэпазітарыя
(плаціць Эмітэнт);
- з падрыхтоўкай даручэння «дэпа»;
- для нерэзідэнта

Бясплатна
15,00
10,00
30 EUR
15,00
10,00
7,50
25,00

Бясплатна
5,00

5,00
4,00
10,00
10 EUR

Міждэпазітарныя пераводы:
Блакаванне (разблакіроўка) каштоўных папер для (з) таргоў на ААТ
«БВФБ».
Залічэнне каштоўных папер з таргоў на ААТ «БВФБ» або з іншага
дэпазітарыя (у дзень залічэння).
Перавод каштоўных папер у ДК АСБ «Беларусбанк».
Перавод каштоўных папер у іншы дэпазітарый.
Для нерэзідэнта.
2.6. Змена рэжыму захоўвання**:
- заклад
- блакіроўка
2.7. Кансультацыйныя паслугі дэпанентам
2.8. Пераафармленне права ўласнасці спадчыннікам
2.9. Адказ на збор рэестра (плаціць уладальнік рахунку)

15,00
15,00
15,00
15,00
15 EUR
10,00
Бясплатна
па дамоўленнасці
Бясплатна
5,00

3. Пасрэдніцкія (брокерскія) паслугі

3.1. Рэгістрацыя дамоў ***
Дарэння;
Куплі-продажу, мены ды інш.:
З акцыямі ЗАТ, якое заключыла дамову на вядзенне рэестра
ўладальнікаў КП з ЗАТ «Лідарінвест», калі адзін (абодва) бок (бакі)
дамовы:
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;
- нерэзідэнт РБ.
С акцыямі ЗАТ, якое не заключыла дамову на вядзенне рэестра
ўладальнікаў КП з ЗАТ «Лідарінвест», калі адзін (абодва) бок (бакі)
дамовы:
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;
- нерэзідэнт РБ.
С акцыямі ААТ, карпаратыўнымі аблігацыямі, калі адзін (абодва)
бок (бакі) дамовы:
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;
- нерэзідэнт РБ.
Падрыхтоўка дакументаў для ажыццяўлення дамоў (складанне
дамовы, заявы і г.д.), калі адзін (абодва) бок (бакі) дамовы:
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;
- нерэзідэнт РБ.
3.2. Брокерскія паслугі
Па аперацыях куплі-продажу КП праз ААТ «Беларуская валютнафондавая біржа»:
- касавыя аперацыі;

0,01 % ад сумы дамовы, але не меньш за:
20,00

20,00
30,00
50 EUR

210,00
504,00
1000 EUR

20,00
30,00
50 EUR

20,00
50,00
50 EUR

0,02 ад сумы зделкі, але не менш за 25,00 BYN за кожны
гандлёвы дзень ў якім здяйсняліся зделкі (калі іное не
паказана у камісійнай дамове) + зборы, што
спаганяюцца біржай
па дамоўленнасці
па дамоўленнасці
па дамоўленнасці

- тэрміновыя аперацыі.
Па аперацыях куплі-продажу КП на пазабіржавым рынку.
3.3. Арганізацыя выпускаў і абарачэння каштоўных папер
(акцый, аблігацый)
3.4. Падача індыкатыўнай заяўкі ў беларускую каціровачную
аўтаматызаваную сістэму ААТ "Беларуская валютна-фондавая
біржа»
5,00 (з ПДВ)
3.5. Адмена раней пададзенай індыкатыўнай заяўкі ў
беларускую каціровачную аўтаматызаваную сістэму ААТ
"Беларуская валютна-фондавая біржа»
5,00 (з ПДВ)
3.6. Размяшчэнне інфармацыі на адзіным інфармацыйным
рэсурсе рынку каштоўных папер (адзіным партале фондавага
рынку - АПФР)****
Для маючых дамову на вядзенне рэестра ўладальнікаў КП з ЗАТ
15,00 (з ПДВ) за адну абвестку
«Лідарінвест»
Для не маючых дамову на вядзенне рэестра ўладальнікаў КП з
24,00 (з ПДВ) за адну абвестку
ЗАТ «Лідарінвест»
Заўвагі:
* да п. 1.7.: у выпадку, калі памер дывідэндаў на адну каштоўную паперу не перавышае 0,02 BYN, аплата спаганяецца па
дамоўленасці. Узнагарода банкаў ці РУП «Белпошта» ў тарыфы не ўваходзіць і аплачваецца асобна.
** да п.п. 2.5., 2.6. у выпадку, калі памер дэпазітарнай аперацыі складае для фіз.асоб 2 000 БВ ці 20 000 БВ для юр.асоб,
дадаткова спаганяецца аплата ў памеры 15,00 BYN BYR за кожную дэпазітарную аперацыю.
Для прафудзельнікаў РКП ўжываецца ільготны тарыф: 2,00 BYN за гандлёвы дзень біржы, але не меньш за 15,00 BYN штомесяц
(пры наяўнасці аперацый).
*** да п. 3.1 пры падрыхтоўцы дакументаў паслугі трэціх асоб (пераклад, натарыяльнае запэўненне і да т.п.) аплачваюцца
дадаткова.
**** к п. 3.6. ЗАТ «Лідарінвест» не нясе адказнасці за змест інфармацыі, прадстаўленай для размяшчэнні на АПФР кліентам.
Пры прад'яўленні адпаведных дакументаў, прымяняецца паніжальны каэфіцыент для:
- ветэранаў ВАВ (асоб, да іх прыраўнаваных) – 0,5 да ўсіх тарыфаў;
- інвалідаў I і II груп, прымяняецца паніжальны каэфіцыент – 0,8 да ўсіх тарыфаў.
Кошт паслуг, якія прадстаўляюцца РУП «Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папер» і СП ЗАТ «Банкаўскафінансавая тэлесетка» (пры іх дадатковым выкарыстанні), спаганяецца дадаткова.
З юр. асоб, якія знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі (банкруцтва) плата па п.п. 1.2., 1.5. не спаганяецца.

