
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Лупiй Богдан Олександрович 

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

  
М.П. 

 

07.09.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01004, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 42-44 

4. Код за ЄДРПОУ 

21672206 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+38 (044) 277-50-00 +38 (044) 277-50-01 

6. Електронна поштова адреса 

inf_emitenta@pfts.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.09.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 172 Вiдомостi НКЦПФР 10.09.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.pfts.ua в мережі Інтернет 10.09.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів 

Зміст інформації: 

06.09.2018р. Загальними зборами ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято рiшення про внесення змiн до статуту ПАТ «Фондова бiржа 

ПФТС» пов'язаних зi змiною прав акцiонерiв – власникiв простих акцiй. Внесення змiн до статуту пов’язане з приведення статуту у 

вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Окремого рiшення щодо дати набрання чинностi змiн до статуту емiтента 

загальнi збори не приймали, змiни набувають чинностi в строки визначенi законодавством України. До статуту внесено положення, згiдно яких: 

передбачено можливiсть прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання 

акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї (таке рiшення приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах); передбачено право акцiонерiв (а), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв 

голосуючих акцiй емiтента призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, 

голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв, вимагати скликання Загальних зборiв, а в передбачених законодавством України випадках - 

скликати позачерговi Збори акцiонерiв Товариства, вимагати проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

Ревiзiйною комiсiєю або аудитором (попередня редакцiя статуту встановлювала таке право для власникiв 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

емiтента); акцiонери Товариства вправi укласти мiж собою договiр вiдповiдно до норм законодавства про акцiонернi товариства; у разi 

неприйняття Наглядовою радою рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання 

вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, протягом 10 днiв з моменту отримання такої вимоги або 

прийняття рiшення про вiдмову у такому скликаннi позачерговi загальнi збори Товариства можуть бути проведенi акцiонерами (акцiонером), 

якi подавали таку вимогу вiдповiдно до Закону, протягом 90 днiв з дати надсилання такими акцiонерами (акцiонером) Товариству вимоги про 

їх скликання (вимоги частини шостої статтi 47 Закону України «Про акцiонернi товариства»); повiдомлення акцiонером вiдповiдного органу 

Товариства про призначення, замiну або вiдкликання свого представника може здiйснюватися за допомогою засобiв електронного зв'язку 

вiдповiдно до законодавства про електронний документообiг; порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - 

представника акцiонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства; Товариство додатково забезпечує акцiонеру, який володiє 

значним пакетом акцiй доступ до будь-яких iнших документiв Товариства, що мiстять вiдомостi про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства. У разi якщо в зазначених документах наявна iнформацiя з обмеженим доступом, Товариство та акцiонер зобов'язанi забезпечувати 

дотримання режиму користування та розкриття такої iнформацiї, встановленого законом. Змiни до статуту фондової бiржi пiдлягають 

погодженню з НКЦПФР та державнiй реєстрацiї згiдно вимог законодавства. 

 


