Державним територіально-галузевим об’єднанням «Південно-Західна
залізниця» прийнято рішення в.о.начальником залізниці від 25.09.2014 № 537-Н
про публічне розміщення облігацій на суму 650 000 000 грн. (шістсот п’ятдесят
мільйонів гривень).
1) Спосiб розмiщення цiнних паперiв: публiчний;
2) Порядок здiйснення такого розмiщення: самостiйно, через фондову бiржу;
3) Спiввiдношення суми цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру
статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 42,5%;
4) Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру
статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 26,8%;
5)
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що
розмiщуються:
•купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому
ринку цiнних паперiв з наступного дня пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати розмiщення облiгацiй
вiдповiдної серiї та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної
серiї;
•отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення та/або
викупу;
•отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну
вартiсть облiгацiй у кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
•надати Емiтенту всi або частину облiгацiй серiй N, O для викупу вiдповiдно до
умов розмiщення;
•здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.
6) Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата облiгацiй здiйснюється виключно
грошовими коштами в гривнi на поточний рахунок емiтента вiдповiдно до
договорiв, Правил та Регламенту органiзатора торгiвлi.
7) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих
коштiв: фiнансування капiтальних iнвестицiй, поповнення обiгових коштiв (у тому
числi для рефiнансування заборгованостi)
8) Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв
рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати
цiннi папери, що розмiщуються, наводиться кiлькiсть цiнних паперiв, якi
планується придбати або вже придбанi зазначеними особами: не планує;
9) Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть
конвертацiї облiгацiй умовами випуску не передбачається.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
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