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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35649564 

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" 

Скорочене найменування емітента (за наявності): ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Товариство з обмеженою відповідальністю 

Місцезнаходження емітента: 
 

Поштовий індекс: 010030 

Область: м.Київ 

Район: 
 

Населений пункт: Київ 

Вулиця: Богдана-Хмельницького 

Будинок: 19-21 

Корпус: 
 

Офіс / квартира: 44 

Міжміський код та телефон емітента: 0442200120 

Номер факсу емітента: 0442201625 

Веб-сайт емітента: www.icu.ua 

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 28.12.2012 

 
 
      ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна" повідомляє про те, що, 27 грудня 2012 року згідно Наказу № 27-12-01 від 27.12.2012р. було прийнято 
рішення про виключення із лістингу облігацій товариства. 
      Дата прийняття фондовою біржею ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" рішення про делістинг: 28 грудня 2012р. 
      Дата делістингу 28.12.2012р. Найменування фондової біржі: ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Вид, тип ЦП: облігації іменні відсоткові звичайні 
(незабезпечені), серії А, форма випуску та форма існування цінних паперів ЦП: бездокументарна, номінальна вартість 1000,00 (одна тисяча) грн, 
кількість ЦП: 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) штук. 
      Співвідношення кількості цінних паперів, виключених з лістингу до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску - 100%. 
      Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №186/2/2011 від 23.11.2011р., видане НКЦПФР. 
      Цінні папери, які продовжують бути в лістингу - відсутні. 
      З 28.12.2012р. цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі. 
      Причина делістінгу - ініціатива емітента. 

 



Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

№ 
з/п 

Дія 
(лістинг/ 

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу) 

Найменування 
фондової 

біржі 
Дата дії 

Вид цінних 
паперів, 

щодо 
яких вчинена 

дія 

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 
(тис. грн) 

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія 

(шт.) 

Частка 
від розміру 
статутного 
капіталу, 

яку 
складають 

цінні папери, 
щодо яких 

вчинена дія 
(відсотки) 

Дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Найменування 
органу, 

що здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Тип, форма існування 
цінних паперів, 

щодо яких 
вчинена дія 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 делістинг 
ПАТ "ФБ 

"ПЕРСПЕКТИВА" 
28.12.2012 

облігації 
підприємств 

1 50000 333.33 23.11.2011 186/2/2011 ДКЦПФР 
іменні відсоткові звичайні 

(незабезпечені) у 
бездокументарній формі 

 
Інформація про осіб, що підписують документ 

      
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації 

Посада керівника емітента Директор 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Стеценко Костянтин Вікторович 

 

 


