
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307794 

3. Місцезнаходження 69068 м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд.15 

4. Міжміський код, телефон та факс (061)7204211 (061)7205000 

5. Електронна поштова адреса ocb@motorsich.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації http://www.motorsich.com/rus/investors/othetnost/osobaya_inf/2018/ 

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  

Факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі 

 

II. Текст повідомлення  
1) АТ «МОТОР СІЧ» 28.09.2018 року отримало від ПАТ «Фондова біржа ПФТС»  лист від 

27.09.2018 року про те, що рішенням Операційного управління від 27.09.2018 року № 

180927/00002 цінні папери АТ "МОТОР СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування 

бездокументарна, код ISIN UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. у кількості 

2077990 шт. переведені з 01.10.2018 р. з Біржового реєстру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до 

Списку позалістингових цінних паперів на підставі п.5.26.4. Правил торгівлі ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС»,  

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до загальної 

кількості цінних паперів - 100 %. 

Дата реєстрації випуску цінних паперів - 20.04.2011 р. 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 205/1/11. 

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів - Державна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

2) АТ «МОТОР СІЧ» 28.09.2018 року отримало від ПАТ «Українська біржа»  лист від 27.09.2018 

року №5774/01/18 про те, що Рішенням Котирувальної комісії №1988 від 27.09.2018 року цінні 

папери АТ "МОТОР СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, код ISIN 

UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. у кількості 2077990 шт. з 28.09.2018 р. 

виключено з Біржового реєстру АТ «Українська біржа» та переведено в категорію позалістингові 

цінні папери Біржового списку на підставі п. 17.3 Правил торгівлі АТ «Українська біржа». 

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до загальної 

кількості цінних паперів - 100 %. 

Дата реєстрації випуску цінних паперів - 20.04.2011 р. 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 205/1/11. 

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів - Державна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

 

III. Підпис  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. 

Голова ради директорів 

 

 

 

Войтенко С.А. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
01.10.2018 

(дата)  
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