
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 30939178 

3. Місцезнаходження 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122 

4. Міжміський код, телефон та факс 062 2101076 

5. Електронна поштова адреса padalka.iv@donetsksteel.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

dmz.donetsksteel.com 

7. Вид особливої інформації 
Факти лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

  

II. Текст повідомлення 

14 березня 2014 року з листа ПАТ «ФБ «Перспектива» (вих. № 14/03/11-01 вiд 11.03.2014) емiтенту 

– ПрАТ «ДМЗ» стало вiдомо, що Директором ПАТ «ФБ «Перспектива» було прийнято рiшення (№ 

14/03/11-04 вiд 11.03.2014) про виключення цiнних паперiв ПрАТ «ДМЗ» з Бiржового реєстру другого 

рiвня лiстингу, у зв'язку з невиконанням п.4.2. роздiлу 4 положення про функцiонування фондових 

бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012 р. 

Дата, з якої цiннi папери не перебувають у лiстингу - 11.03.2014 року. 

1. Облiгацiя пiдприємства вiдсоткова бездокументарна iменна. 

2. Номiнальна вартiсть одного цiнного папера – 1000,00 грн. 

3. Загальна номiнальна вартiсть акцiй – 100 000 000, 00 грн. 

4. Кiлькiсть цiнних паперiв – 100 000 штук. 

5. ISIN - UA4000125843 

6. Спiввiдношення частки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного 

випуску цiнних паперiв - 100%. 

7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 22 липня 

2011 року, дата видачi Свiдоцтва 24 жовтня 2011 р., реєстрацiйний номер №95/2/11. 

У лiстингу ПАТ «ФБ «Перспектива» продовжують перебувати облiгацiї пiдприємства вiдсотковi 

бездокументарнi iменнi серiї D (ISIN UA4000067417) у кiлькостi 140 000 штук, права власникiв яких, 

визначаються Статутом, умовами випуску та чинним законодавством. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Шаповалов Олександр Володимирович 

Генеральний директор – голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
17.03.2014 

(дата) 

 


