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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ОГОЛОШЕННЯ
про встановлення відсоткової ставки за облігаціями

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ

23494714, адреса: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про
встановлення відсоткової ставки за облігаціями ПАТ «АЛЬФА-БАНК» серії K
на 5-6 відсоткові періоди у розмірі 25% (двадцять п’ять відсотків) річних.
Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№110, 15 червня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 21 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СТРОМКОМПЛЕКТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,

код за ЄДРПОУ 04946783
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 29/2/2015-Т
Дата реєстрації « 09 » квітня 2015 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій:
20.04.2015
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій) 26.01.2016
фактична
27.05.2015
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з
129 356
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
129 356
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тим- 25 353 776,00
часовим свідоцтвом про реєстрацію випуску
облігацій), грн.
фактично розміщених, грн.
25 353 776,00
5. Загальна сума залучених коштів від розмі25 353 776,00
щення випуску (серії) облігацій, грн.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Чорноморський суднобудівний
завод».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14312980.
1.4. Місцезнаходження емітента: 54000, вул. Індустріальна, буд . 1.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0512) 67-70-07.
1.6. Електронна поштова адреса емітента : Tatyana.Kargapoltseva@
kherson-shipyard.com
1.7. Адреса веб-сайта в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://14312980.smida.gov.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Інформації про зміну складу посадових осіб емітента
I.Текст повідомлення
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІОФАРМА»

2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження 03680 м. Київ Миколи Амосова,9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-36-10 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.biofarma.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 12.06.2015 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради Товариства №19 від 12.06.2015
р.
Посадова особа Маковський Олександр Анатолійович (паспорт: серія
ВМ номер 151057 виданий 07.05.1996 р. Овруцьким РВУМВС України в
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Облігації, придбані членами наглядової
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за
облігації (грн.): 0,00
Облігації, придбані членами виконавчого органу** Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за
облігації (грн.): 0,00
Облігації, придбані працівниками емітента**
Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за
облігації (грн.): 0,00
Затверджено:
В.о. генерального директора
(посада)
Від емітента*:
В.о. генерального директора
(посада)

_______
(підпис)

О.П. Ралко
(прізвище, ім’я, по батькові)

О.П. Ралко
_______
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________
(посада)

_______
(підпис)
М.П.

Від Центрального депозитарію
цінних паперів:
______________
_______
(посада)
(підпис)
М.П.

Емітент не користується
послугами андерайтера
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
Рiшеннням засiдання Наглядової ради ПАТ «ЧСЗ» (Протокол № 7 вiд
22.05.2015р.) Компанiю НIПОЛОРТ IНВЕСТМЕНТС ЛТД / NIPOLORT
INVESTMENTS LTD (код. 258142 Кiпр) обрано Головою Наглядової ради
Публiчного акцiонерного товариства «Чорноморський суднобудiвний завод». Володiє часткою у статутному капiталi 9.99%. Посадова особа обрана на три роки згiдно Статуту.
Повідомлення про спростування інформації
II.Текст повідомлення
22.05.2015р. в загальнодоступній базі даних НКЦПФР в особливій інформації була допущена технічна помилка, а саме в графі примітки помилково
вказана дата протоколу № 7 замість 22.05.2015р. вказано 05.05.2015р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор 		
Остапенко Олександр Вікторович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.

Житомирській області), яка займала посаду Голова Правління, припинила
повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства
12.06.2015 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради Товариства №19 від 12.06.2015 р.
Посадова особа Маковський Олександр Анатолійович (паспорт: серія
ВМ номер 151057 виданий 07.05.1996 р. Овруцьким РВУМВС України в
Житомирській області), призначена на посаду Голова Правління.Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 2 роки
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова
правління ПрАТ «БІОФАРМА» з 2009 року. Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.Голова правління
О.А.Маковський
М. П. (підпис) 	
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

№110, 15 червня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "АЕРОБУД"

21598792
03680, Київ, Пшенична, 4
0445030569 0445033504
info@aerobud.com.ua
www.aerobud.com

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради (Протокол вiд 09 червня 2015 року)
вiдкликано iз займаної посади Голову правлiння Приватного акцiонерного
товариства «АЕРОБУД» Козинського Григорiя Борисовича (паспорт серiї
АК №168922, виданийЖовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi 14 травня 1998 року). Повноваження припинено з 09 червня 2015 року. На данiй посадi перебував з 01.12.2011 по
09.06.2015 р. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПРАТ «АЕРОБУД» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдкликання iз займаної посади здiйснено в звязку iз
звiльненням iз займаної посади за власним бажанням.
Рiшенням Наглядової Ради (Протокол вiд 09 червня 2015 року) обрано
на посаду виконуючого обовязки Голови правлiння Приватного акцiонерного
товариства «АЕРОБУД» Бокiя Олега Анатолiйовича (iдентифiкацiйний номер 2260200453, паспорт громадянина України серiя АЕ №587113, виданий
Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi 06.05.1997р.). Повноваження пiдтверджено з 10.06.2015 року. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПРАТ «АЕРОБУД» не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Бокiй Олег Анатолiйович
В.о. Голови правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.06.2015
(дата)

МАКСИМОВА ЕЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фізична особа Максимова Елла Олександрівна відповідно до вимог
статті 64 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про
намір придбати прості іменні акції ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" (код за ЄДРПОУ 00210594) у кількості 9 819 841 штук, за наслідками чого володітиме пакетом акцій Товариства у розмірі більше 10% простих іменних
акцій. На дату повідомлення акціями ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" не володіє.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»

00381152
16703, Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04633) 2-40-95
5. Електронна поштова адреса
mkk@ichnya.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www. ichnya.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ
КОМБІНАТ» вiд 09 червня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi
Правління:
- звiльнено Носарева Ігоря Анатолійовича (паспорт АЕ 896770
02.12.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ України в Дніпропетровській області) з посади Голови правління. Не володiє акцiями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 13.06.2013р. до 09.06.2015р.
- призначено Ярещенко Тетяну Віталіївну (паспорт серія КН № 142906,
26 квітня 1996 року виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області) на посаду Голови правління. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено на посаду на термiн 1 рік. Попереднi посади: З 27.12.2013р. –
директор з виробництва ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ
КОМБІНАТ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Ярещенко Т.В.
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
10.06.2015
(дата)

ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛУРГМАШ»

код за ЄДРПОУ 24618561, відповідно до вимог статті 64 Закону
України «Про акціонерні товариства», повідомляє про намір придбати
прості іменні акції ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" (код за ЄДРПОУ 00210594) у
кількості 7 004 555 штук, за наслідками чого володітиме пакетом акцій
Товариства у розмірі більше 10% простих іменних акцій. На дату
повідомлення ТОВ «Дніпрометалургмаш» та афілійовані з ним особи
володіють 2 815 286 штук простих іменних акцій ПАТ "СЛОВВАЖМАШ".

Приватне акцiонерне товариство “АК “ПЕРЛИНА”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
"АК "ПЕРЛИНА"
2. Код за ЄДРПОУ
01553988
3. Місцезнаходження
02140, Київ, Бориса Гмирi, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-95-80 (044) 594-95-79
5. Електронна поштова адреса
akp@perlyna.prat.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, akp@perlyna.prat.in.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.06.2015 року (Протокол
№ 1/2015 вiд 11.06.2015 року) припинено повноваження Члена Ревізійної
комісії- Кравченка Сергiя Володимировича, паспорт д/н, виданий д/н.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 11.06.2015 року (Протокол
№1/2015 вiд 11.06.2015 року) припинено повноваження Члена Ревiзiйної
комiсiї Черноглазова Андрiя Валентиновича, паспорт СО 148488, виданий
13.05.1999 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 11.06.2015 року (Протокол
№1/2015 вiд 11.06.2015 року) припинено повноваження Члена Ревiзiйної
комiсiї - Журавель Валентини Семенiвни, паспорт СН 189345, виданий
14.06.1996 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 11.06.2015 року (Протокол
№ 1/2015 вiд 11.06.2015 року) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї - Черноглазова Андрiя Валентиновича, паспорт СО 148488, виданий 13.05.1999 р.
Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 11.06.2015 року (Протокол
№ 1/2015 вiд 11.06.2015 року) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї - Боченкову Олену Вiкторiвну, паспорт СО 536218, виданий 07.11.2000 р. Мiнський
РУ ГУ України в мiстi Києвi.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 11.06.2015 року (Протокол
№ 1/2015 вiд 11.06.2015 року) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї - Журавель
Валентину Семенiвну, паспорт СН 189345, виданий 14.06.1996 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвii.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Дженчако Олена Iванiввна
Президент
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.06.2015
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№110, 15 червня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ»
Шановні власники облігацій, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 36845852)
(далі – Товариство) повідомляє, що 11 червня 2015 року рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол №11/06/15 від 11.06.2015р.) підтверджено незмінність попередньої відсоткової ставки за простими іменними відсотковими звичайними (незабезпеченими) облігаціями Товариства

серії «А» на відсоткові періоди з восьмого по одинадцятий. Відсоткова
ставка за облігаціями Товариства серії «А» на відсоткові періоди з восьмого по одинадцятий залишається незмінною та становить 18 % (вісімнадцять відсотків) річних.
З повагою, Директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ»

новини
Рынок акций Украины завершил торги в
четверг умеренным ростом

Украинский рынок акций в четверг еще немного под
рос: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на
0,38% - до 1025,33 пункта, индекс ПФТС – на 0,77%, до
352,99 пункта.
Объем торгов на УБ составил 20,5 млн грн, в том числе акциями – 20,1 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 22,6 млн грн, в
том числе акциями - 0,43 млн грн. Капитализация
ценных бумаг на бирже повысилась на 0,5% - до
121,604 млрд грн.
Среди индексных акций УБ с положительной динамикой лидировали бумаги «Азовстали» (+1,23%), Авдеевского коксохимзавода (+1,11%) и Райффайзен Банка
Аваль (+0,99%).
Тройку лидеров снижения составили акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,85%), Енакиевско-

го метзавода (-0,98%) и Алчевского меткомбината
(-0,7%).
В авангарде роста среди индексных акций ПФТС были
бумаги Авдеевского коксохимзавода (+4,03%), Алчевского меткомбината (+3,57%) и «Азовстали» (+3,14%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна «Стирол» (-11,37%), Ясиновского коксохимзавода
(-9,88%) и Стахановского вагоностроительного завода
(-0,45%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
четверг снизился на 1,86% - до 311,43 пункта при объеме
торгов 3 млн злотых (17,25 млн грн).
Среди индексных акций торговались бумаги «Кернела» (-3,01%), «Милкиленда» (-1,96%), «Астарты»
(-1,34%) и «Агротона» (+2,04%).
При подготовке раздела «Новости» использованы
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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