
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, 

наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор    Стороженко Володимир Григорович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.
06.04.2015

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 76005 мiсто Iвано-Франкiвськ Симона Петлюри, 10

4. Код за ЄДРПОУ 00451636

5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 52-95-56 (0342) 52-95-56

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у - -

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці - в мережі Інтернет



(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ 
з/п

Дія 
(лістинг/д
елістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найменування фондової 
біржі

Дата дії
Загальна номінальна 

вартість цінних паперів, 
щодо яких вчинена дія

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Дата 
реєст
рації 
випус

ку 
цінни

х 
папер

ів, 
щодо 
яких 
вчине
на дія

Номер свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів, щодо 

яких вчинена дія

органу, що 

реєстрацію 

щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 6 7 9 10

1 лістинг
Публiчне акцiонерне 

товариство «ФОНДОВА 
БIРЖА ПФТС»

Дата 
включення 

цінних 
паперів 

емітента у 
лістинг 

фондової 
біржі 

06.04.2015

450000000 450000
05.08.
2011

110/2/11

Зміст інформації:



№ 
з/п

Дія 
(лістинг/д
елістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найменування фондової 
біржі

Дата дії
Загальна номінальна 

вартість цінних паперів, 
щодо яких вчинена дія

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Дата 
реєст
рації 
випус

ку 
цінни

х 
папер

ів, 
щодо 
яких 
вчине
на дія

Номер свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів, щодо 

яких вчинена дія

органу, що 

реєстрацію 

щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 6 7 9 10

Емiтенту 06.04.2015 р. стало вiдомо, що 03.04.2015р. Операцiйним управлiнням Публiчного акцiонерного товариства «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» (надалi – «ФОНДОВА БIРЖА» 
або «ПФТС») прийняте рiшення № 150403/00005 вiд 03.04.2015р. про переведення з 06.04.2015р. цiнних паперiв ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» з 
позалiстингових до 2-го рiвня лiстингу цiнних паперiв Бiржового Списку. Цiннi папери, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї пiдприємств, iменнi процентнi, в бездокументарнiй формi 
iснування, номiнальна вартiсть - 1 000,00 гривень, в кiлькостi 450 000 шт., що становить 100,00% у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв до загального розмiру даного випуску 
облiгацiй. Тiкер ПФТС – OIVFMA. ISIN - UA4000126247. Державна реєстрацiя цiнних паперiв проведена ДКЦПФР вiдповiдно до Свiдоцтва №110/2/11 вiд 05.08.2011р. На даний 
момент iнших цiнних паперiв емiтента в лiстингу фондових бiрж немає.


