Повщомлення про виникнення особливо'мнформацм (шформацм про тотечш цшн! папери,
сертиф!кати фонду операцш з нерухом!стю) емггента
(для опубл!кування в офщмному друкованому видами!)
I. Загалььм вщомост!
1. Повне найменування ем!тента
2. Код за СДРПОУ
3. Мюцезнаходження
4. М!жмюький код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса стор!нки в мереж! !нтернет, яка
додатково використовуеться ем1тентом для
розкриття ЫформацГТ
7. Вид особливоТ 1нформацм вщповщно до
вимог глави 1 роздшу III цього Положения

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ»
00190977
УкраТна, Дн!пропетровська обл., м. Кривий Р1г,
50066
(056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
сдо(<@сро!<.с!р.иа
ИНр.7/сдо1<.теИпуе5{по1а11пд.сст/ги/аЬои{/1п1: э
Вщомост! про факти л!стингу/дел|'стингу цшних
папер!в на фондов!й б|'рж!

II. Текст пов1домлення
На пщстав! листа, отриманого Товариством 01.07.2015 року вщ ПАТ «УкраТнська б!ржа»,
повщомляемо, що р(шенням Котирувально)' ком1с1| ПАТ «УкраТнська б!ржа» № 1547 вщ 30.06.2015
року акцм |'менн( бездокументарн! прост! Публ!чного акц!онерного товариства «Центральний прничозбагачувальний комб!нат» (11А4000066831) з 01 липня 2015 року виключено з б(ржового реестру
ПАТ «УкраТнська б(ржа» та переведено в категор(ю позалютингов! ц|'нн1 папери Б1ржового списку на
пщстав! п. 17.3.1 Правил торпвл! ПАТ «УкраТнська б!ржа».
Дата д1Т - коли ем(тенту стало вщомо про делютинг його ц!нних папер!в - 01.07.2015р..
Д!я - дел(стинг.
Найменування фондовоТ б1рж( - ПАТ «УкраТнська б!ржа».
Вид Ц1нних папер!в - акц!я проста.
Загальна ном!нальна вартють та кшью'сть ц!нних папер!в, щодо яких вчинена д!я - 1 186540 000
(один мшьярд сто вюмдесят ш!сть мтьйон!в п'ятсот сорок тисяч) штук акц!й загальною
ном!нальною варт1стю 296 635 000,00 грн. (двют! дев'яносто ш!сть мтьйон!в шютсот тридцять п'ять
тисяч гривень).
Стввщношення частки у загальн1'й к1лькост1 ц!нних папер(в, щодо яких вчинена д(я, до загального
розм!ру конкретного випуску ц!нних папер(в - 100%.
Дата реестрацм, номер свщоцтва про реестрац!ю випуску ц!нних папер1в та найменування органу,
що ЗД1ЙСНИВ державну реестрац!ю випуску ц1нних папер!в, щодо яких вчинена д(я - 15 штня 2014
року, свщоцтво № 34/1/2014, Нацюнальна ком1с|'я з ц(нних папер1в та фондового ринку.
Тип ц|'нних папер(в, щодо яких вчинена д!я - акц!я проста бездокументарна 1менна.
Дата р1шення та найменування фондовоТ б1рж1', яю прийняли р!шення про делютинг ц!нних папер!в
ем!тента - 30.06.2015 року, ПАТ «УкраТнська б!ржа» (ршення КотирувальноТ ком!с1Т № 1547).
Види, ю'лькють ц1нних папер!в, яю продовжують бути у л!стингу, права Тх власниюв - вщсутн!.
Дата, з яко'Т Ц1нн1 папери бтьше не котируватимуться на фондов!й б(рж|', та причини Тх дел!стингу - з
01.07.2015 року, у зв'язку |'з невщповщнютю ц(нних папер!в лютинговим вимогам (середньом(сячна
вартють б!ржових контракт(в), визначеним п.4.1 Положения про функцюнування фондових б!рж,
затвердженого р!шенням НКЦПФР №1688 вщ 22.11.2012р..
III. Шдпис
1.
Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достов!рн1сть 1нформац1Т, що м!ститься у
повщомленн!, та визнае, що вона несе вщповщальнють зпдно (з законодавством.
2. В.о. Генерального директора

О.С.Федотов
01.07.2015р.

