
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державне підприємство "Південна залізниця" 
2. Код за ЄДРПОУ
01072609
3. Місцезнаходження
61052 місто Харків вул.Червоноармійська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс
057-724-47-09 057-724-14-52
5. Електронна поштова адреса
pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
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

ІІ. Текст повідомлення
      Листом вiд 02.06.2015 р. № 0352-7  (вхідний номер від 15.06.2015 №НЗЕ-09/414) ПАТ "Фондова 
бiржа ПФТС" повiдомлено, що 02.06.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 
150602/00001 про переведення цінних паперів державного підприємства «Південна залізниця» серії D 
(ISIN 4000178537) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалістиногових 
паперів Біржового Списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме невідповідність цінних 
паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.
Рiшення набуло чинностi з 03.06.2015 року.
Номiнальна вартiсть облiгацiй – 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального 
розмiру випуску цiнних паперiв серiї D складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї D  зареєстровано Національною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 
16 грудня 2013 року № 260/2/2013, дата видачi свiдоцтва 26 травня 2014 року.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi забезпеченi 
порукою у бездокументарнiй формi iснування облігації підприємства.

       Листом вiд 02.06.2015 р. № 0352 - 8 (вхідний номер від 15.06.2015 №НЗЕ-09/415) ПАТ "Фондова 
бiржа ПФТС" повiдомлено, що 02.06.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 
150602/00001 про переведення цінних паперів державного підприємства «Південна залізниця» серії G 
(ISIN 4000178560) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалістиногових 
паперів Біржового Списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме невідповідність цінних 
паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.
Рiшення набуло чинностi з 03.06.2015 року.
Номiнальна вартiсть облiгацiй – 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть – 60 000 (шістедесят тисяч) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального 
розмiру випуску цiнних паперiв серiї G складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї G  зареєстровано Національною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 
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16 грудня 2013 року № 263/2/2013, дата видачi свiдоцтва 26 травня 2014 року.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi забезпеченi 
порукою у бездокументарнiй формi iснування облігації підприємства.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Директор (з фінансових та 
економічних питань) 
Південної залізниці

О.М.Козир

(дата)

15.06.2015
М.П.

2.

15.06.2015 01072609© SMA


