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Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N
з/п

Дія 
(лістинг/делістинг 

або зміна рівня 
лістингу)

Найменування 
фондової біржі Дата дії

Вид цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена 

дія

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 

складають 
цінні папери, 

щодо яких 
вчинена дія (у 

відсотках)

Дата 
реєстрації 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена дія

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Найменування 
органу, що 

здійснив державну 
реєстрацію 

випуску цінних 
паперів, щодо яких 

вчинена дія

Вид, тип, категорія, 
форма існування 

цінних паперів, щодо 
яких вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Лістинг
ПАТ <Фондова 
біржа 
<Перспектива>

08.01.2013 Облігації 
підприємств 1000 140000 179,514 27.05.2010 31/2/10

Державна комісієя 
з цінних паперів та 
фондового ринку

Облігації 
підприємств іменні 
процентні, 
Бездокументарна

Зміст інформації:
Відповідно до рішення директора ПАТ <Фондова біржа <Перспектива> №12/12/28-01 від 28.12.2012 року до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня ПАТ <Фондова 
біржа <Перспектива> включено облігації підприємств відсоткові іменні (ІSІN UA4000067417) серії D, випуск яких у бездокументарній формі на загальну суму 140 000 000,00 гривень, 
номінальною вартістю 1 000,00 гривень, у кількості 140 000 штук зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (дата реєстрації випуску 27.05.2010 року, 
реєстраційний номер св-ва №31/2/10, дата видачі св-ва 12.07.2010 року). Рішення про включенння в лістінг ПАТ <Фондова біржа <Перспектива> прийнято уповноваженим органом 
емітента - Генеральним директором - головою Правління 26.12.2012 року. Права власників цінних паперів визначаються статутом, умовами випуску та чинним законодавством. 

2 Лістинг
ПАТ <Фондова 
біржа 
<Перспектива>

08.01.2013 Облігації 
підприємств 1000 100000 128,224 22.07.2011 95/2/11

Державна комісієя 
з цінних паперів та 
фондового ринку

Облігації 
підприємств іменні 
процентні, 
Бездокументарна

Зміст інформації:
Відповідно до рішення директора ПАТ <Фондова біржа <Перспектива> №12/12/28-01 від 28.12.2012 року до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня ПАТ <Фондова 
біржа <Перспектива> включено облігації підприємств відсоткові іменні (ІSІN UA4000125843) серії Е, випуск яких у бездокументарній формі на загальну суму 100 000 000,00 гривень, 
номінальною вартістю 1 000,00 гривень, у кількості 100 000 штук зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринкуринку (дата реєстрації випуску 22.07.2011 
року, реєстраційний номер св-ва №95/2/11, дата видачі св-ва 24.10.2011 року). Рішення про включенння в лістінг ПАТ <Фондова біржа <Перспектива> прийнято уповноваженим органом 
емітента - Генеральним директором - головою Правління 26.12.2012 року. Права власників цінних паперів визначаються статутом, умовами випуску та чинним законодавством. 


