
Особлива інформація від 04.04.2014 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» 

Вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 
біржі 

Текст повідомлення:  

      Листом від 04.04.2014р. № 0300 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідомило щодо вчинення 
наступних дій з цінними паперами ПАТ «Укртелеком»: 

      03.04.2014р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення (№ 0304/2014/1 від 03.04.2014р.) 
про переведення облігацій ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) до Котирувального списку ПФТС 2-го 
рівня лістингу у відповідності з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності 

з 04.04.2014р. Підставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» від 03.04.2014 №1860-804340-

80400 та договір «Про допущення цінних паперів до торгівлі» від 14.05.2013р. №804340-369-369 
підписаний т.з.п. Голови Правління ПАТ «Укртелеком». 

      Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії R (ISIN UA4000157176). Кожна 
облігація номінальною вартістю – 100 000 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск облігацій 
зареєстровано 26.02.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 
17 115 шт., загальною номінальною вартістю – 1 711 500 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій серії R№ 29/2/2013. 

      Продовжують знаходитись у лістингу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» наступні цінні папери: 

      Акції прості, іменні (ISIN UA4000137244). Кожна акція номінальною вартістю – 0,25 грн. Форма 
існування – бездокументарна. Випуск акцій зареєстровано 22.12.2000р. Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку у кількості 18 726 248 000 шт., загальною номінальною вартістю – 
4 681 562 000,00 грн. Права власників акцій згідно зі Статутом ПАТ «Укртелеком». 

      Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серій Q (ISIN UA4000139620). Кожна 
облігація номінальною вартістю – 50 000,00 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск 

облігацій зареєстровано 04.05.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 
кількості - 4 000 шт., загальною номінальною вартістю – 200 000 000,00 грн., Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій серії Q - № 44/2/12. Права власників облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій ПАТ «Укртелеком». 

      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

Директор  ПАТ «Укртелеком»                                                           Ю.П. Курмаз 

 


