Додаток 28
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
1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НIКО"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
20390397
86123 Донецька обл., Червоногвардiйський р-н, м.
Макiївка вул. Тайожна, б.1-1
(062)341-46-41 (062)341-46-42
office@nikopharm.com.ua
www.nikopharm.com.ua

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних
паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного
капiталу

2. Текст повідомлення
Загальними зборами учасникiв ТОВ "НIКО" (протокол № 28/03-14 вiд 28.03.2014 року) прийняте рiшення про
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, а саме: про публiчне розмiщення
iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй (Серiї С) у загальнiй кiлькостi 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук,
номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок), на загальну номiнальну вартiсть 50 000 000,00 грн.
(п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Для розмiщення цiнних паперiв прийняте рiшення про залучення андеррайтера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛЛIОТТ КАПIТАЛ", з яким укладатиметься договiр андеррайтингу.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття цього рiшення -200%
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного
капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 260%
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються :
1.
Купувати протягом термiну обiгу облiгацiй та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв;
2.
Отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при поданнi облiгацiй до погашення та отримувати вiдсотковий дохiд
за останнiй вiдсотковий перiод одночасного з погашенням облiгацiй;
3.
Надавати Емiтенту облiгацiї для викупу, вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй;
4.
Отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдно до
умов їх емiсiї в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
5.
Здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов
розмiщення.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вище перелiченi права iз моменту зарахування облiгацiй на їх рахунки у
цiнних паперах в депозитарнiй установi.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Cпосiб оплати цiнних паперiв: оплата за облiгацiї здiйснюється вiдповiдно до укладеного договору купiвлi-продажу
облiгацiй у нацiональнiй валютi України - гривнi - шляхом перерахування вартостi облiгацiй на поточний рахунок
Емiтента
Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв - фiнансовi кошти, якi будуть отриманi
вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй, планується направити на поповнення
оборотних активiв та збiльшення капiтальних iнвестицiй у зв'язку з розширенням виробничих потужностей.
Цiннi папери, що розмiщуються, членами уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних
паперiв, не придбанi. На момент прийняття рiшення вiдсутня iнформацiя щодо кiлькостi цiнних паперiв, якi планують
придбати члени уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - не конвертуються, Товариство не є акцiонерним товариством.
Iнша iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - не є суттєвою.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Лисицький Андрiй Георгiйович

М.П.

