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.
В.о. Голови Правлiння

Прилипко Андрiй Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвищ е та ініціали керівника)

27.02.2014
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
2. Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
3. Місцезнаходження
01133, м.Київ, бульвар Лесi Українки
4. Код за ЄДРПОУ
33304730
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13
6. Електронна поштова адреса
office@ipoteka.gov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.02.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
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40 Бюлетень. Цiннi папери України.

03.03.2014

pdfcrowd.com

опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)
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в мережі Інтернет

(дата)

28.02.2014
(дата)

pdfcrowd.com

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Дія
(лістинг/
№
Найменування
делістинг
з/
фондової
Дата дії
або зміна
п
біржі
рівня
лістингу)

1

2

Кількість
Номінальна
цінних
Вид цінних вартість
паперів,
паперів,
цінних
щодо
щодо яких
паперів,
яких
вчинена дія щодо яких
вчинена
вчинена дія
дія

3

4
5
6
Дата
включення
цінних
паперів
Облігація
ПАТ "ФБ
1
лістинг
емітента у підприємства 100000.00
"Перспектива"
лістинг
відсоткова
фондової
біржі
27.02.2014
Зміст інформації:

7

10000

Частка від
розміру
статутного
капіталу,
яку
складають
цінні
папери,
щодо яких
вчинена
дія (у
відсотках)
8

132.33

Номер
Найменування
Дата
свідоцтва
органу, що
реєстрації
про
здійснив
випуску
реєстрацію
державну
Тип цінних
цінних
випуску
реєстрацію
паперів, щодо
паперів,
цінних
випуску
яких вчинена
щодо
паперів,
цінних
дія
яких
щодо яких паперів, щодо
вчинена
вчинена яких вчинена
дія
дія
дія
9

10

27.12.2013 293/2/2013

11

12

НКЦПФР

Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

1. Дата дiї: 27.02.2014 року Державна iпотечна установа отримала вiд ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» Повiдомлення про те, що облiгацiї
вiдсотковi iменнi Державної iпотечної установи серiй «А3», «D3» пройшли процедуру лiстингу та 27 лютого 2014 року включенi до Бiржового реєстру в
котирувальний список другого рiвня лiстингу.
2. Дiя: лiстинг.
3. Найменування фондової бiржi: ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
4. Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї пiдприємств iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням;
номiнальна вартiсть облiгацiй кожної серiї – 100 000 (сто тисяч) гривень. Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: серiя “А3” – 10 000 (десять
тисяч) штук; серiя “ D3” – 10 000 (десять тисяч) штук.
5. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у
вiдсотках) – 100%.
6. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних
паперiв, щодо яких вчинена дiя:
серiя «А3» - 27.12.2013, Свiдоцтво № 293/2/2013, видане НКЦПФР;
серiя «D3» - 27.12.2013, Свiдоцтво № 296/2/2013, видане НКЦПФР.
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7. Вид, тип та форма iснування облiгацiй, щодо яких вчинена дiя: Облiгацiї пiдприємств iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням серiй «А3», «D3»,
форма iснування – бездокументарна.
8. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента. Наводиться
найменування фондової бiржi, в лiстинг якої включаються цiннi папери емiтента: Договори про включення облiгацiй серiй «А3», «D3» Державної iпотечної
установи до бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» пiдписанi Заступником Голови Правлiння на пiдставi повноважень наданих йому
Довiренiстю.
9. Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути в лiстингу, права їх власникiв: станом на 27.02.2014 року облiгацiї Державної iпотечної установи в
лiстингу вiдсутнi.
Дата
включення
цінних
Облігація
паперів
Облігація
підприємства
ПАТ «ФБ
2
лістинг
емітента у підприємства 100000.00
10000
132.33
27.12.2013 296/2/2013
НКЦПФР
відсоткова
«Перспектива».
лістинг
відсоткова
бездокументарна
фондової
іменна
біржі
27.02.2014
Зміст інформації:
1. Дата дiї: 27.02.2014 року Державна iпотечна установа отримала вiд ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» Повiдомлення про те, що облiгацiї
вiдсотковi iменнi Державної iпотечної установи серiй «А3», «D3» пройшли процедуру лiстингу та 27 лютого 2014 року включенi до Бiржового реєстру в
котирувальний список другого рiвня лiстингу.
2. Дiя: лiстинг.
3. Найменування фондової бiржi: ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
4. Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї пiдприємств iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням;
номiнальна вартiсть облiгацiй кожної серiї – 100 000 (сто тисяч) гривень. Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: серiя “А3” – 10 000 (десять
тисяч) штук; серiя “ D3” – 10 000 (десять тисяч) штук.
5. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у
вiдсотках) – 100%.
6. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних
паперiв, щодо яких вчинена дiя:
серiя «А3» - 27.12.2013, Свiдоцтво № 293/2/2013, видане НКЦПФР;
серiя «D3» - 27.12.2013, Свiдоцтво № 296/2/2013, видане НКЦПФР.
7. Вид, тип та форма iснування облiгацiй, щодо яких вчинена дiя: Облiгацiї пiдприємств iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням серiй «А3», «D3»,
форма iснування – бездокументарна.
8. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента. Наводиться
найменування фондової бiржi, в лiстинг якої включаються цiннi папери емiтента: Договори про включення облiгацiй серiй «А3», «D3» Державної iпотечної
установи до бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» пiдписанi Заступником Голови Правлiння на пiдставi повноважень наданих йому
Довiренiстю.
9. Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути в лiстингу, права їх власникiв: станом на 27.02.2014 року облiгацiї Державної iпотечної установи в
лiстингу вiдсутнi.
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