
         

Повідомлення про виникнення особливої інформації  

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00377511 

3. Місцезнаходження емітента 69076  м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (061) 241-20-42 (0612) 42-57-44 

5. Електронна поштова адреса емітента  vasiliy.sidorenko@carlsberg.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

www.carlsbergukraine.com 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на 

фондовiй бiржi 

2. Текст повідомлення 

Акцiї  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (надалi - емiтент) з 02 лютого 2015 

року виключенi з бiржового реєстру ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" та переведенi в категорiю позалiстинговi цiннi папери 

Бiржового списку, про що емiтенту стало вiдомо 02.02.2015р. згiдно листа № 4286/01/15.  

Дата дiї: 02.02.2015р.  Дiя: делiстинг. 

Найменування фондової бiржi: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА". 

Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї номiнальною вартiстю 1,00 (одна 

гривня 00 коп.) кожна в кiлькостi 1 022 432 914 (один мiльярд двадцять два мiльйони чотириста тридцять двi тисячi 

дев'ятсот чотирнадцять) штук. 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного 

випуску цiнних паперiв: 100%. 

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну 

реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - дата: 01.03.2011р., реєстрацiйний номер: 116/1/11, орган, що 

здiйснив реєстрацiю: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування.  

Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента: рiшення про 

делiстинг прийнято Котирувальною комiсiєю ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 30.01.2015р. № 1490 на пiдставi п.17.3.1 

Правил торгiвлi бiржi у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам. 

Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: з бiржового реєстру виключенi всi 

простi iменнi акцiї, емiтованi Товариством. Iнших цiнних паперiв, крiм простих iменних акцiй, емiтент не випускав. 

Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента: рiшення про 

делiстинг прийнято Котирувальною комiсiєю ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 30.01.2015р. № 1490.  на пiдставi п.17.3.1 

Правил торгiвлi бiржi у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам. 

Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi: з 02 лютого 2015 року. 

Причини делiстингу цiнних паперiв: рiшення про делiстинг цiнних паперiв прийнято на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi 

бiржi у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (середньомiсячна вартiсть бiржових контрактiв, 

наявнiсть бiржового курсу), визначеним п.4.1 "Положення про функцiонування фондових бiрж", затвердженого Рiшенням 

НКЦПФР № 1688 вiд 22.11.2012р.  

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

3.2. Найменування посади: Генеральний директор ____________ Шевченко Євген Вiкторович 

 

  

 

 

   


