Повідомлення
Про виникнення особливої інформації про емітента (для опублікування в офіційному друкованому видані)
1. Загальні відомості:
1.1.
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО";
1.2.
Організаційно-правова форма емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1.3.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20390397
1.4.
Місцезнаходження емітента: 86117, Донецька область, Червоногвардійський район, місто Макіївка, вул. Енгельса, 1
1.5.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0623414641, 0623414642
1.6.
Електронна поштова адреса емітента: office@nikopharm.com.ua
1.7.
Веб-сайт емітента: www.nikopharm.com.ua
1.8.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.nikopharm.com.ua
1.9.
Вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Текст повідомлення
27 березня 2013 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про переведення облігацій іменних відсоткових
(серія B) ТОВ «НІКО» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова
біржа ПФТС»
Рішення набирає чинності з 28.03.2013р.
Дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі
цінних паперів емітента - рішення (наказ) директора № 27/03-01 від 27.03..2013р.
Дата прийняття ПАТ "Фондова біржа ПФТС" рішення про переведення цінних паперів до Котирувального списку ПФТС 2го рівня - 27.03.2013
Вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних паперів, включених до лістингу облігації відсоткові именні бездокументарної форми існування, номінальна вартість - 1 000 грн.,
кількість цінних паперів 40 000 штук на суму 40 000 000 грн.
Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених до лістингу, до загальної кількості цінних паперів
конкретного випуску - 100
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну
реєстрацію випуску цінних паперів, включених до лістингу: 01.11.2012, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №
260/2/12, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Права власників цінних паперів - відповідно до Проспекту емісії.
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Найменування органу,
що здійснив державну
реєстрацію випуску
цінних паперів, щодо
яких вчинена дія
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Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

Тип, форма існування
цінних паперів, щодо
яких вчинена дія

12
відсоткові
бездокументарна

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Директор
Лисицький Андрій Георгійович

