
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості  

1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «НД-УКРАЇНА» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: товариство з обмеженою відповідальністю 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  35018320 

1.4. Місцезнаходження емітента: 04073, м.Київ, пров. Балтійський, 20 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 585-52-88 

1.6. Електронна поштова адреса емітента shevchuk_tn@nd.ais.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://nd.ais.ua/ 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до 

вимог розділу III цього Положення: Факт лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

2. Текст повідомлення  

N  
з/п 

Дія (лістинг/ 
делістинг 

або зміна 

рівня 
лістингу) 

Найме- 

нування 
фондової 

біржі 

Дата дії 

Вид 

цінних 
паперів, 

щодо 

яких 
вчинена 

дія 

Номіна-

льна 
вартість 

цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Кіль-
кість 

цінних 

паперів, 
щодо 

яких 

вчинена 
дія 

Частка від 

розміру 

статутного 
капіталу, 

яку 

складають 
цінні 

папери, 

щодо яких 
вчинена дія 

(у 

відсотках) 

Дата 

реєстрації 
випуску 

цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Номер 

свідоцтва 

про 
реєстраці

ю 

випуску 
цінних 

паперів, 

щодо 
яких 

вчинена 

дія 

Найме- 
нування 

органу, що 

здійснив 
державну 

реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, щодо 

яких вчинена 

дія 

Тип, форма 

існування цінних 
паперів, щодо яких 

вчинена дія 

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

1 лістинг 

ПрАТ 

«Україн-
ська 

фондова 

біржа» 

15.02.2013 облігації 100000,00 630 146,17% 07.02.2012 05/2/12 

Національна 

комісія з 
цінних паперів 

та фондового 

ринку 

бездокументарні 
іменні, відсоткові, 

звичайні 

 

Зміст інформації:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «НД-УКРАЇНА» повідомляє про факт лістингу цінних паперів, а саме: 

15.02.2013 р. Котирувальною комісією Української фондової біржі (протокол №27 від 15.02.2013 року) було прийнято 

рішення про включення облігацій іменних відсоткових, звичайних серії А (UA4000135412) ТОВ «НД-УКРАЇНА» (код 

ЄДРПОУ 35018320) до Котирувального списку «Б» (2 рівень лістингу) Біржового реєстру УФБ.  

Номінальна вартість однієї облігації – 100 000,00 (сто тисяч) гривень,  кількість цінних паперів щодо яких вчинена дія – 630 

(шістсот тридцять) штук, загальна номінальна вартість – 63 000 000,00 (шістдесят три мільйони) гривень. 

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

випуску цінних паперів: 100 %. 

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну 

реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія:  номер свідоцтва про реєстрацію випуску 05/2/12, дата реєстрації 

07.02.2012 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: облігації бездокументарні іменні, відсоткові, звичайні  

Права, що надаються власникам облігацій: права власників облігацій визначаються проспектом емісії облігацій та чинним 

законодавством.  

Рішення про включення облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» в лістинг ПрАТ «Українська фондова біржа» (код ЄДРПОУ 

14281095) було прийнято 11.02.2013 р. директором ТОВ «НД-УКРАЇНА» Пархоменко Р.В. та оформлено Рішенням б/н від 

11.02.13р. 

Датою внесення облігацій іменних відсоткових, звичайних серії А ТОВ «НД-УКРАЇНА» у лістинг УФБ є 15.02.2013 року. 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

3.2. Директор Пархоменко Руслан Володимирович  (25.02.2013 р.) 
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