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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«24» липня 2015 р.

м. Київ

№ 1080

Щодо анулювання ліцензій
на провадження окремих
видів професійної діяльності на фондовому ринку
ПАТ «ВІЕС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної
особи 19358632)
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», на підставі рішення Комісії «Про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що
здійснюють збройну агресію проти України, за діяльністю ПАТ «ВІЕС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19358632 від 24.07.2015р. №1076, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, видані ПАТ «ВІЕС
БАНК» (79000, Львівська обл., місто Львів, вул. Грабов-

ського, будинок 11; ідентифікаційний код юридичної
особи 19358632), видані відповідно до рішення Комісії
від 09.09.2014 № 1194 та рішення Комісії від 24.09.2013
№ 1951, а саме: діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серії АЕ № 294512 від
22.10.2014; дилерської діяльності серії АЕ № 294520
від 22.10.2014; депозитарної діяльності: депозитарної
діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286795
від 14.01.2014.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні
Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«24» липня 2015 р.

м. Київ

РІШЕННЯ
№ 1081

«24» липня 2015 р.

м. Київ

№1082

Щодо анулювання ліцензій
на провадження окремих
видів професійної діяльності на фондовому ринку
ПАТ «БМ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної
особи 33881201)

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 25959784

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Комісії «Про документальне
підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну
агресію проти України, за діяльністю ПАТ «БМ БАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 33881201) від
24.07.2015р. №1077, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Комісії «Щодо встановлення
факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України за діяльністю ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» від
№ , Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (01601, м. Київ, вулиця Володимирська,
будинок 46, ідентифікаційний код юридичної особи
25959784) відповідно до рішення Комісії від 24.06.2014
№824 та рішення Комісії від 28.08.2013 № 162, а саме:
діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серії серії АЕ № 286915 від 27.06.2014, дилерської діяльності серії АЕ № 286916 від 27.06.2014, андеррайтингу серії АЕ № 286917 від 27.06.2014;
депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263233 від 28.08.2013, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ № 263234 від 28.08.2013, діяльності із
зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ № 263235
від 28.08.2013.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні
Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, видані ПАТ «БМ БАНК»
(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122; ідентифікаційний код юридичної особи
33881201), видані відповідно до рішення Комісії від
12.09.2013 № 1837 та рішення Комісії від 01.10.2013
№ 2142, а саме: діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серії АЕ № 286666 від
18.10.2013; дилерської діяльності серії АЕ № 286667
від 18.10.2013; андеррайтингу серії АЕ № 286668 від
18.10.2013; діяльності з управління цінними паперами
серії АЕ №286669 від 18.10.2013; депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи
серії АЕ №263497 від 01.10.2013, діяльності із зберігання активів пенсійного фонду серії АЕ № 263498 від
01.10.2013.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні
Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«24» липня 2015 р.

РІШЕННЯ
м. Київ

№1083

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «АЛОР УКРАЇНА» (ідентифікаційний код
юридичної особи 37194452)
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Комісії «Щодо встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що
здійснюють збройну агресію проти України за діяльністю
ТОВ «АЛОР УКРАЇНА» від № , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛОР УКРАЇНА» (04080,
м. Київ, вул. Турівська, буд. 24, приміщення 1, літ. А, ідентифікаційний код юридичної особи 37194452) відповідно до
рішення Комісії від 03.08.2010 № 904 та рішення Комісії від
24.10.2013 № 2428, а саме: діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серії АЕ № 286771 від
17.12.2013, дилерської діяльності серії АЕ № 286772 від
17.12.2013, депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286815 від 04.02.2014,.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування
цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та департаменту
регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«24» липня 2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№1084

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринкудіяльності з торгівлі цінними
паперами ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК
ДБУ» ідентифікаційний код
юридичної особи 36520434
За підсумками розгляду документів, поданих заявни-

ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
за № 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (01015, м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 20, ідентифікаційний код юридичної особи
36520434) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності.
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«24» липня 2015 р.

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 1090

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «Акціонерний
комерційний промисловоінвестиційний банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002)
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Комісії «Про документальне
підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну
агресію проти України, за діяльністю ПАТ «Акціонерний
комерційний промислово-інвестиційний банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002) від 24.07.2015р.
№ 1087, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, видані ПАТ «Акціонерний
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комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001,
м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12; ідентифікаційний код юридичної особи 00039002) відповідно до рішення Комісії від 25.09.2012 № 813 та рішення Комісії від
24.09.2013 № 1961, а саме: діяльності з торгівлі цінними
паперами: брокерської діяльності серії АЕ № 185098 від
15.10.2012; дилерської діяльності серії АЕ № 185099 від
15.10.2012; андеррайтингу серії АЕ № 185100 від
15.10.2012; депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286518 від
24.09.2013, діяльності із зберігання активів інститутів
спільного інвестування серії АЕ № 286519 від
24.09.2013.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування
цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) та департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«24» липня 2015 р.

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 1091

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «ВТБ БАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14359319)
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Комісії «Про документальне
підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну
агресію проти України, за діяльністю ПАТ «ВТБ БАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14359319)» від
24.07.2015р. № 1088, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, видані ПАТ «ВТБ БАНК»
(01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26; ідентифікаційний код юридичної
особи 14359319) відповідно до рішення Комісії від
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18.09.2012 № 782 та рішення Комісії від 17.09.2013
№ 1866, а саме: діяльності з торгівлі цінними паперами:
брокерської діяльності серії АД № 075894 від 05.10.2012;
дилерської діяльності серії АД № 075895 від 05.10.2012;
андеррайтингу серії АД № 075896 від 05.10.2012; депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263328 від 12.10.2013, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
серії АЕ № 263329 від 12.10.2013.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування
цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) та департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«24» липня 2015 р.

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 1092

Щодо анулювання ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «Р.О.С.Т.
УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи
36946224)
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 16 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Комісії «Про документальне
підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну
агресію проти України за діяльністю ТОВ «Р.О.С.Т. УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 36946224)
від 24.07.2015р. № 1089, Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, видану ТОВ «Р.О.С.Т. УКРАЇНА» (04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, кімната 702;
ідентифікаційний код юридичної особи 36946224) відповідно до рішення Комісії від 28.08.2013 № 1619, а саме
депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286993 від 02.09.2014.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпе-
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чити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту (О. Збаражська)
протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування
цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-

повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Це рішення набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР: оприлюднено результати засідання
регулятора фондового ринку
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) повідомляє про результати засідання,
що відбулося 27 липня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного
прийняті такі рішення:
Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії прийнято
акцій Публічного акціонерного товариства
рішення
акціонерного банку «Укргазбанк»

Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 5
розділу ІV Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11. 2013
№ 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.12.2013 за № 2128/24660, та наданих документів Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвест-Консалтинг», 04112, м. Київ, вул.
Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г), код за ЄДРПОУ: 32710395, на
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Пегас» у зв’язку з його ліквідацією,
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Пайового закритого недиверсифікованого венчурного
інвестиційного фонду «Пегас» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвест-Консалтинг» на загальну суму 100 000 000
(сто мільйонів) гривень, у кількості 100 000 (сто тисяч) штук,
номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного
інвестиційного фонду «Пегас» Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «ІнвестКонсалтинг», що зареєстрований 18.07.2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого
венчурного інвестиційного фонду «Пегас» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління актива-

ми «Інвест-Консалтинг» від 18.07.2008 року №1277, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку – розпорядження № 0209-СІ від 23 липня
2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та
наданих документів Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», місцезнаходження: 03150,
м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11-А, код за ЄДРПОУ:
37641656, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Фонд Прибутковий» у зв’язку
з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Фонд Прибутковий» Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 150 000 000 (сто
п’ятдесят мільйонів) гривень, у кількості 150 000 (сто
п’ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна
тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії
інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Фонд Прибутковий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що зареєстрований 26.12.2011 року
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Фонд Прибутковий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від 11.04.2013 року №00334, що видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку –
розпорядження № 0210-СІ від 23 липня 2015 року.
28.07.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс:
(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЗТЕК»
Повідомлення
про розкриття особливої інформації
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК»
2. Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11, ПрАТ «ГАЗТЕК»
4. Код за ЄДРПОУ 31815603
5. Міжміський код та телефон, факс (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91,
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua
ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Вид
Кількість
цінних
Сума цінних
Частка від
Дата
цінних
№
паперів,
паперів, що
статутного
прийняття
паперів, що
з/п
що
розміщуютькапіталу
рішення
розміщуютьрозміщуся (тис. грн) (у відсотках)
ся (шт.)
ються
1
2
3
4
5
6
24.07.2015 Облігації
1 710 000,00 1 710 000 тис.
441290,33
грн.
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК»
24.07.2015 року було прийнято рішення про приватне розміщення
дисконтних забезпечених облігацій у бездокументарній формі існування
на суму 1 710 000 000,00 (один мільярд сімсот десять мільйонів) гривень
серед визначеного кола осіб (Протокол № 24/07).
Номінальна вартість однієї облігації становить 1000,00 грн., ціна
розміщення становить 800,00 грн. Оплата облігацій здійнсюється
грошовими коштами. Дата початку розміщення облігацій 02.09.2015 року,
дата закінчення розміщеня облігацій 02.11.2015 року.

Розміщення відбувається на ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа»,
03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літ. «И», (044) 200-09-70, 200-09-71,
200-09-72, код ЄДРПОУ 35524548, ліцензія АВ № 581397 від 21.06.2011,
строк дії: 05.03.2009-05.03.2019.
Строк обігу облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про
результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію
випуску облігацій по 02.11.2020 р. включно. Погашення облігацій
відбувається за номінальною вартістю з 03.11.2020 року по 03.01.2021
року включно.
Метою використання фінансових ресурсів, залучених від приватного
розміщення облігацій є підвищення фінансової стабільності емітента,
забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможності на ринку функціонування газорозподільних компаній.
100 % фінансових ресурсів, залучених від приватного розміщення
облігацій в сумі 1 710 000 000,00 грн. планується використати у
наступних напрямах: 98 % на придбання цінних паперів пайових та/
або корпоративних інвестиційних фондів (1 675 800 000,00 грн); 2% на
придбання корпоративних прав тих емітентів, які є підприємствами
нафтогазової промисловості (34 200 000,00 грн). Конвертація облігацій
у акції емітента не передбачена. Права, які отримують інвестори в
цінні папери, що розміщуються: купувати та продавати облігації на
вторинному ринку в межах осіб, серед яких здійснено розміщення,
подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії
облігацій, отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій,
отримати номінальну вартість у строк викупу облігацій, здійснювати
інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним
законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в
управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають
вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством
України. Права власності на облігації виникають з моменту їх
зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий в
депозитарній установі.

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 акціонерне товариство
«Компанія Інтерлогос» (код за ЄДРПОУ 23712217,

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне
товариство
"КИЇВПРОЕКТ"

04012780
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
044 234-05-20 044 234-05-20

4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
at@kyivproekt.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі www.kyivproekt.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом директора Товариства вiд 27.07.2015 року № 102-к призначено на посаду начальника вiддiлу облiку, звiтностi та доходiв - головного
бухгалтера Єгорову Свiтлану Iванiвну. З 04.10.10 i до цього часу працює в
ПАТ «Київпроект» (з 01.04.12 до 01.10.14 - начальник фiнансово економiчної служби - головний бухгалтер; з 01.10.14 до 02.06.15 - в.о. головного бухгалтера, заступник; з 02.06.15 до 27.07.15 – в.о. начальника
відділу обліку звітності та доходів – головного бухгалтера). Розмiр пакета
акцiй, що належить посадовiй особi - 0,0000%.
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
Воробйов М.О.
директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.07.2015
(дата)
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Директор

Марчук О.М.

місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які відбудуться
08 вересня 2015 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ, пров. Деревообробний, 3.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборів акціонерів.
3. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 10% від суми активів за даними річної фінансової звітності, а саме:
кредитних договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики,
банківського вкладу (депозиту) та/або інших договорів, з будь-якими фінансовими чи банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами.
4. Про визначення особи, уповноваженої діяти від ПрАТ «Компанія Інтерлогос» під час вчинення значних правочинів.
5. Про припинення повноважень Генерального директора.
6. Про обрання Генерального директора.
7. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія
Інтерлогос».
З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров.
Деревообробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год.
до 17.00 год., звертатись до Генерального директора Зоріна Геннадія
Петровича.
Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01 вересня 2015 р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати
при собі:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок: 286-60-65, Генеральний директор Г.П. Зорін.

№141, 29 липня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФК СОКРАТ”
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 "ФК СОКРАТ"
2. Код за ЄДРПОУ
21645965
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул.
Почайнинська, будинок 70,
офiс 65
4. Міжміський код, телефон та факс
(+38044) 2070100
(+38044) 4814988
5. Електронна поштова адреса
contact@sokrat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
www.sokrat.com.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 24.07.2015 р. обрано заступником Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК
Сократ» Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр.
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ, Генерального директора ТОВ
«ЛВ Холдiнг», Генерального директора ТОВ «Укрводоканал», непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному
капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову
особу – до 23.07.2018 р.
- 24.07.2015 р. припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ
«ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та
посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ»
не має.
- 24.07.2015 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради ПрАТ
«ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних
даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на
посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi
злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.
- 24.07.2015 р. припиненi повноваження Ревiзора ПрАТ «ФК Сократ»
Смалiй Тетяни Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не
надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з
25.04.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не
має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. На посаду
Ревізора ПрАТ «ФК Сократ» нікого не призначено.
- 27.07.2015 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ»
Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не
надано) та укладено з ним трудовий договiр (контракт). Протягом останнiх
п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови Наглядової ради ПрАТ
«ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який
призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»

повідомляє про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ
БІЗНЕС БАНК»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
19388768
емітента:
Місцезнаходження емітента:
02660, м. Київ, пр. Гагаріна , 23
Міжміський код, телефон та факс
044-503-27-41
емітента:
Електронна поштова адреса емітента: Мах_МР@ ubb.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.ubb.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

- 27.07.2015 р. обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ»
Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступник Головного
редактора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який
призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.
Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 7 вiд 24.07.2015 р.
прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 24.07.2015 р. припиненi повноваження Голови Правлiння ПрАТ «ФК
Сократ» Пономаренка Володимира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 02.07.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та
посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ»
не має.
- 24.07.2015 р. припиненi повноваження Заступника Голови Правлiння
ПрАТ «ФК Сократ» Бєляєва Олексiя Валентиновича (згоди на розкриття
паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 12.02.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та
посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ»
не має.
- 24.07.2015 р. припиненi повноваження члена Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Миронової Наталiї Олексiївни (згоди на розкриття паспортних даних
не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з
13.05.2015 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не
має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.
- 27.07.2015 р. призначено Головою Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Пономаренка Володимира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ, Голови Правлiння
ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк
на який призначено посадову особу – безстроково.
- 27.07.2015 р. призначено заступником Голови Правлiння ПрАТ «ФК
Сократ» Бєляєва Олексiя Валентиновича (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала
посади: провiдний спецiалiст служби мiжнародної банкiвської дiяльностi,
фахiвець по залученню клiєнтiв, заступник директора, директор Департаменту з надання послуг iнтернет трейдiнгу ТОВ «ФК «Сократ» заступника
Голови Правління ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.
- 27.07.2015 р. призначено членом Правління ПрАТ «ФК Сократ» Миронову Наталiю Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: фiнансового
директора ТОВ «ЕСТЕТIК ПРО», головного бухгалтера ТОВ «Джей Ей Еф
Україна», фiнансового директора ТОВ «Крiнар», члена Наглядової ради
ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк
на який призначено посадову особу – безстроково.
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 Пономаренко Володимир Володимирович
Голова Правління
				
27.07.2015

2. Текст повідомлення
Наказом про звільнення № 682л від 24.07.2015р.Члена Правління- начальника Відділу фінансового моніторингу ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» Запорожченко Ганну Сергіївну (паспорт: серія ВК номер 369832 виданий
28.02.2007 р. Ленінським РВ УМВС України у м.Донецьку), яка займала посаду Член Правління, звільнено 24.07.2015р. Рішення про звільнення прийнято на підставі Наказу №41 ол від 21.05. 2015. «Про скорочення посади»
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 року 2 місяці.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» Біла Ірина Володимирівна.
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№141, 29 липня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»  
1.2.Організаційно правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента
39600, Полтавська область,
м. Кременчук, Крюківський
район, вул. Жовтнева, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс
(0536) 74-22-39,
емітента
(0536) 74-26-61
1.6.Електорнна поштова адреса емітента office@kkf.pl.ua
1.7.Дата вчинення події
27 липня 2015 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kkf.pl.ua
яка додатково використовується для
розкриття інформації
2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1.Згідно Наказу Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» № 280-К від
27 липня 2015 р. припинено повноваження (звільнено) Постіл Наталії Ан-
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дріївни (Паспорт: серія КН № 705478, виданий Крюківським РВ УМВС в
Полтавській області вид. 18.08.1998 року) на посаді виконуючого обов’язки
Головного бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен» шляхом її переведення на посаду старшого бухгалтера. Підстава такого рішення: заява Постіл Н. А. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ Голови
Правління № 280-К від 27 липня 2015 р. Особа перебувала на даній посаді
42 дні. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 %
статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
2.2. Згідно Наказу Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» № 280-К від
27 липня 2015 р. призначено Мельниченко Оксану Віталіївну (Паспорт серії
ВМ № 360329, виданий Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській
області 15.07.1997 року) на посаду Головного бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен». Термін, на який призначено особу на посаду: необмежений. Підстава
такого рішення: заява Мельниченко О. В. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ Голови Правління № 280-К від 27 липня
2015 р. Інші посади, які особа обіймала: ТОА Агрофірма «Весна -2011»,
головний бухгалтер; ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль», головний бухгалтер. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен»
Радько С. П.

№141, 29 липня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АВК-ФІНАНС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38216987;
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-26-99;
5. Електронна поштова адреса: inbox@avk-finance.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.avk-finance.com;
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
Листом № 147 від 27.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВК-ФІНАНС" про проведення 27.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ "АВК-ФІНАНС", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу
Дія: делістинг
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 27.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа".
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВК-ФІНАНС", загальною номінальною вартістю 184 000
000,00 грн.(Сто вісімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок), у кількості 736 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.03.2012 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 37/1/2012
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000137848
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
акції прості іменні, бездокументарної форми існування.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 27 липня 2015 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 27.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "АВК-ФІНАНС", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу,
на підставі заяви від емітента (вих .№ 15/07/15 від 24.07.2015) згідно рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н від
24.07.2015р.) . Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ "АВК-ФІНАНС" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.
Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління ПАТ "АВК-ФІНАНС"
Рязанова Надія Павлівна 27.07.15 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН";

2. Код за ЄДРПОУ: 35811822;
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-92-86;
5. Електронна поштова адреса: inbox@astraline.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.astraline.com.ua;
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
Листом № 143 від 27.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" про проведення 27.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми
існування ПАТ "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН", що знаходились у біржовому
реєстрі за другим рівнем лістингу
Дія: делістинг
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 27.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа".
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні , емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН", загальною номінальною вартістю
190 000 000,00 грн. (Сто дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 19 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 10,00 грн.).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів: 14.06.2011 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 328/1/11
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000121701
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
акції прості іменні, бездокументарної форми існування.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 27 липня 2015 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 27.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "КОМПАНІЯ
АСТРА ЛАЙН", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем
лістингу, на підставі заяви від емітента (вих .№ 130/24/ від 24.07.2015)
згідно рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н від
24.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних
паперів.
Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Голова Правління
ПАТ "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"
27.07.2015 р.
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№141, 29 липня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37717363; 3. Місцезнаходження:

49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-37-16; 5.
Електронна поштова адреса: inbox@deltakolekt.dp.ua; 6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.deltakolekt.dp.ua; 7. Вид особливої інформації:
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
Листом № 146 від 27.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" про проведення 27.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних
бездокументарної форми існування ПАТ "ФК "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу
Дія: делістинг
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 27.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа".
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні , емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ", загальною
номінальною вартістю 32 000 500,00 грн. (Тридцять два мільйона п'ятсот
гривень 00 копійок), у кількості 128002000 штук акцій простих іменних,
(номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів: 25.05.2011 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 275/1/11
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000121594
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
акції прості іменні, бездокументарної форми існування.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 27 липня 2015 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 27.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "ФК "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих .№ 24/24/ від 24.07.2015) згідно
рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н від
24.07.2015р.) . Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ "ФК "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ", знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.
Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор ПАТ "ФК "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ"
Кулієва Світлана Сергіївна
27.07.2015
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ЛФС СЕРВІСЕС";

2. Код за ЄДРПОУ: 36556884;
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-55-76;
5. Електронна поштова адреса: inbox@lfs-services.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.lfs-services.com;
7. Вид особливої інформації: Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
Листом № 142 від 27.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛФС СЕРВІСЕС" про проведення 27.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування ПАТ "ЛФС СЕРВІСЕС", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Дія: делістинг
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 27.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа".
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні , емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛФС СЕРВІСЕС", загальною номінальною вартістю 128 000
000,00 (Сто двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок), у кількості
512000000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції
0.25 грн.).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів: 27.12.2012 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 243/1/2012
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000151211
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
акції прості іменні, бездокументарної форми існування.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 27 липня 2015 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 27.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "ЛФС СЕРВІСЕС", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу,
на підставі заяви від емітента (вих .№ 16/24/15 від 24.07.2015) згідно рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н від
24.07.2015р.) . Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ "ЛФС СЕРВІСЕС" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.
Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор ПАТ "ЛФС СЕРВІСЕС"
Воробйова Ганна Вікторівна
27.07.2015
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 37032787; 3. Місцезна-

ходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон
та факс: (056) 789-32-86; 5.Електронна поштова адреса: inbox@promtehmontazh.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.promtehmontazh.com.ua; 7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу
цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
Листом № 145 від 27.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ" про
проведення 27.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних
бездокументарної форми існування ПАТ "ВО"ПРОМТЕХМОНТАЖ", що
знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу
Дія: делістинг
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 27.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа".
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні , емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ", загальною номінальною вартістю 28000000,00 грн. (Двадцять вісім мільйонів
гривень 00 копійок), у кількості 112 000 000 штук акцій простих іменних,
(номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів: 22.03.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 15/10/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000065023
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй області.
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
акції прості іменні, бездокументарної форми існування.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 27 липня 2015 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 27.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "ВО"ПРОМТЕХМОНТАЖ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем
лістингу, на підставі заяви від емітента (вих .№ 13/24/15 від 24.07.2015)
згідно рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н від
24.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ "ВО"ПРОМТЕХМОНТАЖ" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.
Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Голова Правління ПАТ "ВО"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
Сорока Олег Михайлович 27.07.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ";

2. Код за ЄДРПОУ: 35089957;
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16;
5. Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com;
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
Листом № 144 від 27.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" про проведення 27.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ", що знаходились у біржовому реєстрі за
другим рівнем лістингу
Дія: делістинг
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 27.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа".
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні , емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ", загальною номінальною вартістю 180
000 000,00 грн. (Сто вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок), у кількості
18000000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції
10,00 грн.).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів: 26.04.2012 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 57/1/12
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000139109
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
акції прості іменні, бездокументарної форми існування.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 27 липня 2015 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.
Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 27.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "УКРФАРМІНВЕСТ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих .№ 36/24/15 від 24.07.2015) згідно
рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н від
24.07.2015р.) . Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.
Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Голова правління ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
Сорока Олег Михайлович
27.07.15 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації :
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ

№
з/п
1
1

товариство "Космед"

31841350

Назва органу, який
Кількість
Дата
прийняв рішення
акцій, що
прийняття
про викуп емітентом підлягають
рішення
власних акцій
викупу (штук)
2
3
4
24.07.2015 Позачергові загальні
2 400 000
збори ПрАТ "Космед"

3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

04071, Київ, Хорива 55а
044 537 35 24
ceo@cosmed.com.ua
www.cosmed.com.ua
Прийняття рішення про викуп
власних акцій

II. Текст повідомлення
Дата реєстрації Номер свідоцтва про Найменування органу, що Частка від розміру
випуску акцій, реєстрацію випуску
здійснив державну
статутного
що підлягають акцій, що підлягають реєстрацію випуску акцій,
капіталу (у
викупу
викупу
що підлягають викупу
відсотках)
5
6
7
8
13.07.2010
245/10/1/10
ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та
10
Київській області

Дата прийняття рішення щодо викупу власних акцiй та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення — 24.07.2015 року, позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Космед»
(протокол №27 вiд 24.07.2015р.). На зазначених загальних зборах зареєструвались 2 акціонера, проголусували про прийняття позачерговими Загальними зборами рішення з питання щодо викупу Товариством розміщених ним акцій.
Перiод викупу та порядок викупу (дата початку й закінчення викупу та порядок викупу:
1. Датою початку викупу акцій є 24.07.2015 р й закiнчення викупу24.08.2015 р.
2. Акціонер Товариства подає на ім’я Голови правління Товариства
письмову пропозицію про викуп належних йому простих іменних акцій Товариства протягом 1 (одного) робочого дня від дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами;
3. Письмова пропозиція про викуп є безвідкличною і безумовно акцептується Товариством з дати її подання;
4. Договір про викуп акцій укладається між Товариством та акціонером
протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством пропозиції
про викуп;
5. Оплата викуплених акцій та здійснення дій, необхідних для зарахування викуплених акцій на емісійний рахунок Товариства в депозитарній
системі, здійснюється в порядку, передбаченому укладеним договором, на
умовах попередньої поставки цінних паперів, не пізніше останнього дня
строку викупу, встановленого позачерговими Загальними зборами;
6. Загальний строк викупу не перевищує 1 (одного) місяця від дати
прийняття позачерговими Загальними зборами;
7. У випадку неподання Товариству письмової пропозиції про викуп протягом строку, визначеного цим рішенням, акціонер вважається таким, що
відмовилась від своїх прав на викуп належних їй акцій Товариством, встановлених цим рішенням.
Інформація про мету викупу акцій: здійснення викупу акцій з метою їх
подальшого анулювання. Номiнальна та ринкова вартiсть акцiй та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував
даті прийняття рішення про викуп акцій: дорівнює 0,25 грн. за одну

просту iменну акцiю, що дорівнює ринковій вартості акцій, визначену незалежним оцінювачем ТОВ «Адаміл» (код ЄДРПОУ 22956963) та затвердженою Наглядовою радою Товариства . Прибуток на акцiю за рiчною
фiнансовою звiтнiстю року станом на 31.12.2014р. становить 0,07 грн.
Тип, форма iснування i кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу: викупу підлягають простi iменнi акцiї ПрАТ «Космед» в кiлькостi 2 400 000 (два
мiльйонiв чотириста тисяч) штук;
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй,
що пiдлягають викупу, до статутного капiталу - 10% ;
Найменування юридичних або фізичних осіб акціонерів, володiють
10% i бiльше вiдсотками акцiй станом до викупу акцій- Товариство з
обмеженою відповідальністю «ТАСК-БРОКЕР», яка станом до викупу володіє 19,5833 % статутного капіталу ПрАТ «Космед» та фізична особа, яка
станом до викупу володіє 10 і більше відсотків акцій станом до викупу акцій.
Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони володiють, та
частки у загальній кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй: у членів Наглядової Ради ПрАТ «Космед» акції не викупаються.
Дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного
капіталу: передній викуп власних акцій 29 травня 2015 року, акції прості
іменні в кількості 9 600 000 штук (дев’ять мільйонів шістсот тисяч), що становить 40 % від статутного капіталу Товариства.
Випуск акцiй, що пiдлягають викупу зареєстровано — 13 липня
2010 року,
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 245/10/1/10.
Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску
акцiй, що пiдлягають викупу- ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi.
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
Голова правлiння
Соболєва Ганна Олександрівна

ПрАТ «СП «Ромгаз» (код 06710859, 42700, Сумська
область, місто Охтирка, вул. Пушкіна, будинок 5), повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 02 вересня 2015 року об 11-00 год. за адресою: 42700, Сумська область,
місто Охтирка, вул. Пушкіна, будинок 5, кімната № 1.
Реєстрація акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем
проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 27.08.2015 року (24 год.).

акціонерів ПрАТ «СП «Ромгаз».
2. Про розгляд та затвердження ліквідаційного балансу
ПрАТ «СП «Ромгаз».
3. Про визначення порядку передачі акціонерам Товариства майна
Товариства що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного
Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства (кімната №1) в робочі дні з
10.00. до 16.00.
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами
стосовно порядку денного є Голова Ліквідаційної комісії Товариства
Ворожченко Юрій Леонідович, телефон (5446) 2-49-04.

Порядок денний Позачергових загальних зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
код ЄДРПОУ 38870739,
місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться
04 вересня 2015 року о 15 годин 00 хвилин
у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за адресою:
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися 04 вересня
2015 року у приміщенні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», за наявності:
- для акціонера – фізичної особи: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу);
- для акціонера – юридичної особи:
1) в особі її керівника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) керівника, належним чином засвідчених копій її установчих документів
та інших документів, що підтверджують його повноваження для участі у
загальних зборах;
2) в особі її представника: паспорта (іншого документа, що засвідчує
особу) представника, належним чином засвідчених копій її установчих документів, довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства
України та інших документів відповідно до установчих документів для підтвердження своїх повноважень щодо участі у загальних зборах.
Час початку реєстрації акціонерів: 13 годин 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – 31 серпня
2015 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться
на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів та обрання
членів постійної лічильної комісії для підрахунку результатів голосування
з питань порядку денного позачергових та річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів,
затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та
іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», встановлення
розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
4. Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року включно.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до
позачергових загальних зборів, та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ»: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, у робочі дні з
10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», а у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Корпоративний секретар Олена Василівна Чмир.
Довідки за телефоном: (044) 207-43-50
Наглядова Рада ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(затверджено Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», протокол від
16 липня 2015 року)
Голова Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
О. В. Шульгін

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 30434963; 3. Місцезнаходження: 01135 мiсто Київ,
Золотоустiвська, 10-12, примiщення 83 в лiтерi А; 4. Міжміський код, телефон
та факс: 044 585 55 08, 044 585 55 07; 5. Електронна поштова адреса: info@
jupiter.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.jupiter.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ЮПІТЕР ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП» (далі – Товариство) № 70 від 11.06.2015 р. для організації
роботи Наглядової ради пана Мартіна Дівіша обрано на посаду Голови Наглядової ради. Строк, протягом якого особа буде перебувати на посаді Голо-

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про
зміну складу посадових осіб) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Державне пiдприємство
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

"Приднiпровська
залiзниця"

01073828
49602, м. Днiпропетровськ, пр-т Карла
Маркса, 108
(056) 793-10-16 (056) 793-08-66

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі
dp.uz.gov.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
28 липня 2015 року увiльнено вiд виконання обов'язкiв начальника державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» Тищенка Юрiя Григоровича - головного iнженера - першого заступника начальника державного
пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» вiдповiдно до наказу Державної
адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 27.07.2015 № 715/ОС у
зв'язку з призначенням головою комiсiї з реорганiзацiї - виконуючого обов'язки
начальника ДП «Приднiпровська залiзниця» Федорка Iвана Петровича.
Тищенко Ю.Г. перебував на посадi з 04 червня 2014 року. Часткою у
статутному капiталi ДП «Приднiпровська залiзниця» не володiє. Судимостi
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.
28 липня 2015 року Федорко Iван Петрович приступив до виконання
обов'язкiв голови комiсiї з реорганiзацiї - виконуючого обов'язки начальника державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» до призначення
в установленому порядку начальника. Пiдставою є Розпорядження
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2015 №733-р, наказ Державної
адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 27.07.2015 №714/ОС та
наказ залiзницi вiд 28.07.2015 №НОК-555/ОС.
Федороко Iван Петрович з серпня 2005 року по квiтень 2011 року
обiймав посаду заступника начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi – начальник галузевої служби перевезень, з квiтня 2011 року по березень
2013 року – начальник галузевої служби перевезень, з березня 2013 року
– перший заступник начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi. 14 квiтня
2015 року Федорка Iвана Петровича було призначено заступником генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту
України.
Часткою у статутному капiталi ДП «Приднiпровська залiзниця» не
володiє. Судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi не має.
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
Мазнєв Олександр Федорович
Директор (з фiнансових та (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
економiчних питань)
М.П.
28.07.2015
(дата)

ви Наглядової ради, не визначено. Мартін Дівіш згоди на розкриття паспортних даних не надав. Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Мартін Дівіш займав керівні посади
в VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.
Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ЮПІТЕР ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (далі – Товариство) № 70 від 11.06.2015 р. пана
Франца Фукса обрано на посаду Заступника Голови Наглядової ради.
Строк, протягом якого особа буде перебувати на посаді Заступника Голови
Наглядової ради, не визначено. Франц Фукс згоди на розкриття паспортних
даних не надав. Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Протягом останніх пяти років Франц Фукс займав керівні посади в
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правлiння Васютiн Р.М., 27.07.2015 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№141, 29 липня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ"

(місцезнаходження товариства: Шахта-21, м. Марганець, Дніпропетровська обл., 53400, Україна) (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 серпня 2015 року о 12.00 за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Марганець, Шахта - 21, Україна у конференц-залі адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься за місцем проведення зборів 31 серпня 2015 року з 11.00
до 11.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, буде складатися на 24 годину 25
серпня 2015 року. На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим на засіданні Наглядової ради Товариства, виносяться наступні питання:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства
"Марганецький завод керамзитового гравію" шляхом ліквідації.
4. Про призначення складу ліквідаційної комісії, встановлення порядку та строків проведення ліквідації товариства.
5. Про порядок та строк пред`явлення кредиторами вимог до Публічного акціонерного товариства "Марганецький завод керамзитового гравію".
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:
- до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства (53400, Дніпропетровська
обл., м. Марганець, Шахта - 21, адміністративний корпус, кабінет головного бухгалтера, у робочі дні ( понеділок - п`ятниця) з 9:00 до 15:00 години,
а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення:
53400, Дніпропетровська обл., м. Маргенець, шахта - 21, конференц - зала адміністративної будівлі з 11.00 до 11:45 години.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер - Чапа Ю.А. Для реєстрації та участі у зборах
необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Контактний телефон: (050) 48-45-599.
Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне
товариство «Ауріта». 2.Код за ЄДРПОУ- 30732474. 3.Місцез-

находження- 36020, м. Полтава, вул.Паризької Комуни, 40. 4.Міжміський
код, телефон та факс-(0532)560948. 5.Електронна поштова адреса 30732474@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
http://30732474.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення
ПрАТ «Ауріта» повідомляє, що 28.07.2015р. рішенням засідання наглядової ради емітента (протокол б/н) достроково припинено повноваження в зв’язку з поданням заяви на звільнення за згодою сторін директора
Щербака Едуарда Ігоровича, паспорт КО №748976 виданий 08.07.2008р.
Київським РВ ПМУ ГУ МВС України в Полтавській області, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 18.06.2015р.;
призначено терміном на три роки директором Смольянинова Руслана Вік
торовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала,
часткою в статутному капіталі не володіє, посади, які обіймала посадова
особа протягом останніх п’яти років- директор ТОВ «КВАНТ СЕРВІС».
Звільнена та обрана посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Директор (підпис) Смольянинов Р.В. 28.07.2015р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

новини
НКЦПФР інформує про завершення місії
експертів МВФ в регуляторі

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) повідомляє про закінчення місії
експертів МВФ (Міжнародного валютного фонду), яка
тривала в Комісії з 13 по 27 липня 2015 року.
Зазначимо, що протягом двох тижнів закордонні
фахівці проводили оцінювання повноважень регулятора
українського фондового ринку та питань його
незалежності. Так, результати та висновки експертів МВФ
будуть, цілком ймовірно, відображені в подальшій
програмі організації. Зокрема, фінальне рішення МВФ
очікується в четвертому кварталі поточного року.
Тимур Хромаєв, Голова НКЦПФР, зазначив: «Комісія
впевнено тримає курс у напрямі реалізації новітніх
міжнародних стандартів та практик на вітчизняних просторах фондового ринку. Ми раді налагодженню
професійних взаємовідносин та співпраці з представниками МВФ, що, у свої чергу, є черговим кроком до реформування фінансового сектору та економічного зростання
країни».
Також нагадаємо, що 15 липня 2015 року НКЦПФР,
Національний банк України та Міністерство фінансів
України підписали меморандум про взаєморозуміння та
14

співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Так, документом передбачено координацію зусиль
сторін меморандуму для забезпечення розвитку ринку
капіталу України.
Додамо, що Комісія завжди відкрита до плідної та
результативної співпраці зі світовою спільнотою у напрямі
розвитку фондового ринку та покращення інвестиційної
привабливості України в цілому.

НБУ централизовал функции контроля
валютных операций и выдачи лицензий

Национальный банк Украины (НБУ) сконцентрировал
все функции в сфере лицензирования и контроля валютных операций в двух внутренних департаментах.
Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующие
нормы закреплены постановлением его правления от
24 июля 2015 года №478.
Документом предусматривается, что все функции, связанные с предоставлением индивидуальных лицензий на
осуществление валютных операций, переданы департаменту регистрационных вопросов и лицензирования. Функции контроля выполнения резидентами условий лицензий
переданы департаменту финансового мониторинга.
Как отмечается в сообщении, ранее вышеуказанные
функции выполняли департамент контроля, методоло-
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гии и лицензирования валютных операций и территориальные управления НБУ.
Кроме того, постановление предусматривает правки в
порядке лицензирования Нацбанком валютных операций. В частности, скорректированы формы заявлений на
получение лицензий, формы лицензий и изменения к
ним, а также требования к оформлению некоторых документов.
Для этого внесены изменения в следующие
нормативно-правовые акты центробанка: инструкции о
порядке выдаче индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу; правила вывоза из Украины и ввоза уполномоченными банками национальной и
иностранной валюты, банковских металлов, бланков чеков; положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за границу
Украины для оплаты банковских металлов и проведения
отдельных валютных операций.
Внесены также изменения в положение о порядке
выдачи НБУ индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины
как средства платежа; инструкции по перемещению
наличных средств и банковских металлов через границу Украины; положение о перемещении ценных бумаг
через границу; положение о порядке выдачи Нацбанком индивидуальных лицензий на размещение резидентами валютных ценностей на счетах за пределами
Украины.

Индекс УБ в понедельник обновил годовой
минимум

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор
«Украинской биржи» (УБ) рухнул на 2,49% - до 958,95
пункта, обновив минимум с начала года, тогда как более
инертный индекс ПФТС повысился на 0,1% - до 334,31
пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,9 млн грн, в том числе акциями – 10,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 66,76 млн грн, в том
числе акциями – 1,14 млн грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,21% - до 143,275 млрд грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги
Авдеевского коксохимзавода (-13,33%), Алчевского меткомбината (-7,14%) и «Укрнафты» (-4,38%).
В индексе ПФТС наиболее сильно подешевели акции Авдеевского коксохимзавода (-2,4%), Ясиновского коксохимзавода (-1,64%) и Харцызского трубного завода (-1,64%).
Лучший рост зафиксирован по бумагам «Укртелекома» (+3,88%), «Азовстали» (+2,41%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,77%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
понедельник упал на 4,31% - до 353,3 пункта при объеме
торгов 11,4 млн злотых (66,7 млн грн).
Все индексные акции снизились в стоимости. Худшая
динамика зафиксирована по бумагам «Кернела»
(-4,89%), «Агротона» (-4,29%) и «Астарты» (-4,29%).
Европейские фондовые индексы в понедельник также
снижались на фоне ожидания инвесторами первых результатов переговоров по проблеме греческого госдолга.
«Согласование условий предоставления третьего пакета финансовой помощи будет сложным. Греция уже
выдвинула ряд требований к переговорщикам, стремясь
ограничить перечень обсуждаемых вопросов и объемы
запрашиваемой информации. В свою очередь представители МВФ заявили, что для скорого выделения средств
ожидают от греческого правительства большего количества реформ», - сказал агентству «Интерфакс-Украина»
аналитик «Альтана Капитал» Андрей Глущенко.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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