Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Державне підприємство "Південна залізниця"
2. Код за ЄДРПОУ: 01072609
3. Місцезнаходження: 61052 м.Харків вул.Червоноармійська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 057-724-14-51 057-724-14-52
5. Електронна поштова адреса: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://www.pz.gov.ua
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 лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 30.12.2014 року прийнято
рішення № 141230/00001 про переведення цінних паперів державного підприємства «Південна
залізниця» серій D, G з категорії позалістингових цінних паперів до 2 рівня лістингу біржового
реєстру у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває
чинності 30.12.2014 року.
1. Випуск облігацій серії D державного підприємства «Південна залізниця»
зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 грудня 2013
року за № 260/2/2013 (ISIN 4000178537).
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія – відсоткові, іменні,
забезпечені облігації у бездокументарній формі існування.
Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 50 000
(п’ятдесят тисяч) штук.
Співвідношення частки облігацій щодо яких вчинена дія лістингу до загального розміру
випуску облігацій серії D складає 100%.
2. Випуск облігацій серії G державного підприємства «Південна залізниця»
зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 грудня 2013
року за № 263/2/2013 (ISIN UA4000178560).
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія – відсоткові, іменні,
забезпечені облігації у бездокументарній формі існування.
Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 60 000
(шістдесят тисяч) штук.
Співвідношення частки облігацій щодо яких вчинена дія лістингу до загального розміру
випуску облігацій серії G складає 100%.
У лістингу, а саме: у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу ПАТ "Фондова
біржа ПФТС", перебувають також відсоткові, іменні, забезпечені облігації Південної залізниці у
бездокументарній формі існування серії С у кількості 330 000 шт.
Права, що надаються власникам облігацій серії С:
- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних
паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про
реєстрацію випуску облігацій;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість
облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- пред’явити Емітенту облігації серії С для викупу;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор (з фінансових та економічних питань) Південної залізниці

О.М.Козир
30.12.2014

