
Публічне акціонерне товариство  «Нафтова компанія «Ойл Сіті» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Нафтова 

компанія «Ойл Сіті»;    

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32043600;     

1.4. Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 31-37;    

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 788-43-93;    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@oilcity.dp.ua;      

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.oilcity.dp.ua;       

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про факт лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі.  

 

2. Текст повідомлення 

Листом № 30 вiд 01.03.2012 року Приднiпровська фондова бiржа повiдомила Публічне 

акціонерне товариство  «Нафтова компанія «Ойл Сіті» про те, що акцiї товариства 01 березня 

2012 року внесенi до бiржового реєстру  Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем 

лiстингу на пiдставi договору про проходження лiстингу № 30 вiд 01.03.2012.     

Дата дiї: 01.03.2012р. 

Дiя: лiстинг (внесення до бiржового реєстру за другим рiвнем лiстингу) 

Найменування фондової бiржi: Приднiпровська фондова біржа .Вид, номiнальна вартiсть та 

кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Дiя вчинена, щодо акцiй простих iменних, 

емiтентом яких є  

ПАТ «НК «ОЙЛ-Сіті», загальною номiнальною вартiстю 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів 

гривень 00 копiйок), у кiлькостi 15 000 000 штук, (номiнальна вартiсть кожної 10 гривень 00 

коп.). Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до 

загального розмiру випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%. 

Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв: 01.11.2011 року 

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: 503/1/11 

Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Державна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.  

Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi, 

бездокументарної форми iснування. 

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг 

фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: Рiшення про включення акцій ПАТ «НК «ОЙЛ-Сіті» в 

лiстинг Приднiпровської  фондової бiржi було прийнято виконавчим органом товариства вiд 

01.03.2012р.   

Права, що надаються власникам акцiй: купувати та продавати їх на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринку цiнних паперiв; брати участь в управлiннi товариством з правом голосу на 

Загальних зборах акцiонерiв особисто або через довiрених осiб iз розрахунку: одна акцiя - один 

голос; брати участь у розподiлi прибутку та одержувати його частку (одержувати дивiденди по 

наслiдкам роботи за рiк); обиратися та бути обраним до Наглядової ради, Ревiзiйної; вийти зi 

складу акцiонерiв товариства в установленому порядку; одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

товариства; при збiльшеннi статутного капiталу товариства шляхом додаткового розмiщення 

акцiй користуватися переважним правом на придбання акцiй, що додатково розмiщуються, 

пропорцiйно частцi в статутному капiталi на дату початку проведення першого етапу 

розмiщення акцiй; при  

лiквiдацiї товариства на вiдповiдну частку майна, що належить ПАТ «НК «ОЙЛ-Сіті»; iншi 

права, передбаченi чинним законодавством. 

 

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 – Голова Правління  ПАТ «НК «ОЙЛ-Сіті» – Романюк В.І. 


