
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД"; 2. Код за 

ЄДРПОУ: 36346930;   

3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 

5; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567890945; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ukrdorbud.dp.ua ;  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

www.ukrdorbud.dp.ua; 7. Вид особливої інформації:  Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі  

 

ІІ. Текст повідомлення 

Листом № 39 від 01.08.2014 року Приватне акціонерне товариство «Придніпровська фондова біржа» 

повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" про те, що 01 серпня 2014 року 

проведена процедура делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування ПАТ 

"УКРДОРБУД", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу;  

Дія: делістинг  

Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів): 01.08.2014року 

Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство «Придніпровська фондова біржа».  

Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, емітентом 

яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД", загальною номінальною вартістю 28 000 

000,00 (Двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 112 000 000 штук акцій простих іменних, 

(номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.).  

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру 

випуску цінних паперів (у відсотках): 100%. 

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 23.01.2009 року 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 13/10/1/2009 

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000055180   

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Територiальне 

управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi 

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарної 

форми існування. 

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсутні цінні папери емітента, які 

продовжують бути у лістингу 

       Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 

01серпня 2014 року цінні папери не котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у 

біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.  

      Прийнято рішення Котирувальною Комісією Придніпровської фондової біржі 01.08.2014р. про 

делістинг акцій простих іменних ПАТ "УКРДОРБУД" , що знаходились у в біржовому реєстрі за другим 

рівнем лістингу, у зв’язку із невідповідністю цінних паперів умовам перебування у біржовому реєстрі за 

другим рівнем лістингу на підставі невиконання мінімальної кількості укладених біржових контрактів за 

підсумками липня 2014 року. Після проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ 

"УКРДОРБУД"  знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією 

позалістингових цінних паперів.  

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова 

сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) 

отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про 

господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери 

можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати 

належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право 

вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для 

участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, 

приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення 

Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства. 

 

ІІІ. Підпис 

1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади - Голова правління  ПАТ "УКРДОРБУД"________________________Демоллi Н.С.
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