Додаток 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Статутне територіально-галузеве об’єднання «Південна
залізниця»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Державне підприємство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01072609
1.4. Місцезнаходження емітента вул.Червоноармійська, б.7, м.Харків, 61052, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 057 – 724 – 47 – 09, 057 – 724 – 14-52
1.6. Електронна поштова адреса емітента pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації - немає
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні
цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. – Відомості про факт лістингу
цінних паперів на фондовій біржі

2. Текст повідомлення
Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 14 лютого 2012 року прийнято
рішення № 1402/2012/02 про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій Південної
залізниці серії В до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом
5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності з 15 лютого 2012 року.
Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру
випуску облігацій серії В складає 100%.
Випуск облігацій серії В Південної залізниці зареєстровано Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 161/2/11, дата видачі свідоцтва – 25 січня
2012 року.
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія – відсоткові, іменні,
забезпечені облігації у бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 300 000 (триста
тисяч) штук.
Рішення про включення облігацій до лістингу Приватного акціонерного товариства
«Фондова біржа ПФТС» було прийнято начальником Південної залізниці 13 лютого 2012 року.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Начальник Південної залізниці

_____________
М.П.(підпис)

В.М. Остапчук
15.02.2012

