Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
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Комiсаров Євген Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

31.08.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01004, мiсто Київ, вул. Шовковична, 42-44
4. Код за ЄДРПОУ
36184092
5. Міжміський код та телефон, факс
044 495 74 74 044 495 74 73
6. Електронна поштова адреса
mch@ux.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.08.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано 168 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
04.09.2018
у*
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

ux.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

04.09.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу
№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

31.08.2018

Акція проста

14063

14063

56.252

Зміст інформації:
31.08.2018 на позачергових Загальних зборах акцiонерiв АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» було прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного
капiталу АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на 14 063 000 (чотирнадцять мiльйонiв шiстдесят три тисячi гривень 00 копiйок) гривень з 25 000 000
(двадцять п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень до 39 063 000 (тридцять дев’ять мiльйонiв шiстдесят три тисячi гривень 00 копiйок)
гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 14 063
(чотирнадцять тисяч шiстдесят три) штуки, без здiйснення публiчної пропозицiї. Розмiщення буде здiйснюватися без залучення андерайтера.
Цiна розмiщення буде визначена вiдповiдно до чинного законодавства Бiржовою радою як уповноваженим органом, якому Загальними зборами
акцiонерiв наданi повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, а саме: власником значного пакету акцiй може стати
компанiя BOСE (HONG KONG) CO., LIMITED, 2400689, яку визначено учасником розмiщення, акцiями емiтента не володiє. Розмiщення акцiй
може призвести до змiн щодо власникiв значних пакетiв акцiй: Сухорукова Олексiя Валерiйовича, володiє 2445 шт., що становить 9,78%
статутного капiталу, Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «УНIВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»,
33777261, володiє 1825 шт., що становить 7,3 % статутного капiталу, SIB (CYPRUS) LIMITED, HE 119924, володiє 1250 шт., що становить 5%
статутного капiталу, Dragon Capital s.r.o., 26694123, володiє 2498 шт., що становить 9,992 % статутного капiталу, DRAGON CAPITAL
HOLDING LIMITED, 172042, володiє 2497 шт., що становить 9,988 % статутного капiталу.
Розмiщення акцiй не призведе до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв
акцiй.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату
прийняття цього рiшення – 56,252%, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного
капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення – 100%.
Кожною простою акцiєю її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, що передбаченi Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» та
чинним законодавством.
Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами. За згодою мiж Товариством та учасником розмiщення, оплата акцiй, що розмiщуються, може
здiйснюватися також шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями. У разi оплати акцiй грошовими
внесками, здiйсненими шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями, такi зобов'язання Товариства
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припиняються. Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв: кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, будуть
спрямованi на придбання програмного забезпечення для здiйснення дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачена. Переважне право умовами емiсiї не передбачено. Iнша суттєва iнформацiя наведена у
рiшеннi про емiсiю акцiй АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».

