
XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.07.2010 502/1/10 
Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

 д/н Документарнi iменнi 2465.00 14600 35989000.00 
100.000000000

000 

Опис  

 



 

2. Відомості про облігації емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифіка-

ційний номер 

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні) 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн. 

Процентна 
ставка за 

облігаціям
и (у 

відсотках) 

Термін 
виплати 
проценіт

в 

Сума 
виплачен

ого 
процентн

ого 
доходу у 
звітному 
періоді 
(грн.) 

Дата 
погашенн

я 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 



3. Інформація про інші цінні папери емітента 

Дата реєстрації 
випуску 

Вид цінних паперів 
Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Обсяг випуску 
(грн.) 

Обсяг розміщених 
цінних паперів на 
звітну дату (грн.) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 6 7 

 



4. Інформація про похідні цінні папери емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Вид цінних 
паперів 

Різновид 
цінних паперів 

Серія 
Строк 

розміщення 
Строк дії 

Строк 
(термін) 

виконання 

Кількість 
похідних 
цінних 

паперів у 
випуску (шт.) 

Обсяг випуску 
(грн.) 

Характеристи
ка базового 

активу 

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

 



6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду* 

№ з/п 

Дата зарахування/ 
списання  акцій на 
рахунок/ з рахунку 

емітента 

Вид дії: 
викуп / 
набуття 
іншим 
чином / 

продаж/ану
лювання 

Кількість акцій, 
що 

викуплено/набу
то іншим чином 

/ 
продано/анульо

вано (шт.) 

Номінальна 
вартість ( грн ) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, 

що 
викуплено/набу
то іншим чином 

/ 
продано/анульо

вано 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 

акцій, що 
викуплено/набуто 

іншим чином / 
продано/анульовано 

Найменування органу, який 
зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено/набуто іншим чином 
/ продано/анульовано 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 



 

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Тип цінних паперів 
Кількість цінних паперів 

(шт.) 

Від загальної кількості 
цінних паперів (у 

відсотках) 

1 2 3 4 

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 

Усього 0 0 0 0 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента 
або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

Дата випуску 
Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 
Вид цінних паперів 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 
наклав обмеження 

Характеристика 
обмеження 

Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 


