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Вщомост! про факти лютингу/делютингу
цнних папер!в на фондов!й б!рж!

2. Текст Повщомлення

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.
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