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Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі
08.07.2013

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) 09 липня 2013 року отримало повідомлення від
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» про те, що Операційним управлінням ПФТС 08.07.2013 року прийнято рішення про переведення цінних
паперів ПАТ «Центренерго» (тікер СEEN, код ISIN –UA4000079081) з Котирувального списку ПФТС 1-го рівня лістингу до Котирувального
списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.15. правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
Дата зміни рівня лістингу – з 08.07.2013 року.
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
Вид цінних паперів – акції.
Тип – прості.
Форма існування цінних паперів – бездокументарна.
Номінальна вартість акції – 1,30 грн.
Кількість цінних паперів, відносно яких прийнято рішення про зміну рівня лістингу, складає 80 201 991 шт. або 21,711 % від загальної
кількості акцій (решта акцій закріплена у державній власності та в обігу не перебуває).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 513/1/10 від 09 липня 2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
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