ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про виникнення особливоТ !нформац!Т про емггента
(для розм!щення у стр!чц! новин та опубл!кування у оф!ц!йному друкованому виданн!)
1. Загальж вщомост!
1.1. Повне найменування емггента

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ»

Акцюнерне товариство
00190977
УкраТна, Днтропетровська обл., м. Кривий
Р!г, 50066
(056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
1.5. М!жм!ський код, телефон та факс
1 .6. Електронна поштова адреса
Ьопо!агеп1<о-{у((1)сдок.о!р.иа
1.7. Адреса сторнки в мереж! Ытернет, яка Нир://сдоК.тейпуе51гю1с1!пд.сот
додатково використовуеться емггентом
л
для розкриття Ыформацм
Вщомост! про факти лютингу/делютингу
1.8. Вид особливоТ !нформац!Т вщповщно
до вимог глави 2 роздшу II
цнних папер!в на фондов!й б!рж!
2. Текст Повщомлення
1.2. Орган!зац!йно-правова форма
1.3. !дентиф!кац!йний код за СДРПОУ
1 .4. Мюцезнаходження

Вщповщно до р!шення КотирувальноТ ком!см ПАТ «УкраТнська б!ржа» № 810 вщ
04.02.2013 року акци 1менн! прост! Публ!чного акц!онерного товариства «Центральний
прничо-збагачувальний комб!нат» (КА4000066831) 05 лютого 2013 року включено до 2
р!вня лютингу Б!ржового реестру ПАТ «УкраТнська б!ржа».
Дата дм - дата включения ц!нних папер!в у лютинг фондовоТ б1рж1 05.02.2013р.
Д|Я - Л1СТИНГ.

Найменування фондовоТ б1рж1 - ПАТ «УкраТнська б!ржа».
Вид ц!нних папер!в - акци.
Номнальна варт!сть 1 (одн1еТ) акцм - 0,25 грн.
Номнальна вартють та кшькють ц!нних папер!в, щодо яких вчинена д!я - 1 171 811 000
(один мтьярд сто с!мдесят один мтьйон вюмсот одинадцять тисяч) штук простих
!менних акц!й ем!тента запальною ном!нальною вартютю 292 952 750,00 грн. (двют!
дев'яносто два мшьйони дев'ятсот п'ятдесят дв! тисяч! с!мсот п'ятдесят гривень).
Стввщношення частки у загальн!й кшькост! ц!нних папер!в, щодо яких вчинена д!я, до
запального розм!ру конкретного випуску ц!нних папер!в - 100%.
Дата реестрацм, номер свщоцтва про реестрац!ю випуску ц!нних папер!в та
найменування органу, що здмснив державну реестрац!ю випуску ц!нних папер!в, щодо
яких вчинена д!я - 29 кв!тня 2010 року, свщоцтво № 134/1/10, Державна ком!ая з цЫних
папер!в та фондового ринку.
Вид, тип та форма юнування ц!нних папер!в, щодо яких вчинена д!я - прост! !менн! акцп
Публ!чного акц!онерного товариства «Центральний прничо-збагачувальний комб!нат» в
бездокументарн!й форм! !снування.
3. Пщпис.
Особа, зазначена нижче,
повщомленн!, та визнае, що вона несе

Генеральний дире

.

!нформац!Т, що м!ститься у
зпдно з законодавством.

ко Павло Геннадиевич

