
ПОВІДОМЛЕННЯ  
         про виникнення особливої інформації про емітента  

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента - публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14307794 
1.4. Місцезнаходження емітента – 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.15 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (тел.) 0617204211, факс (061) 7205000 
1.6. Електронна поштова адреса емітента - ocb@motorsich.com 
1.7. Веб-сайт емітента - www.motorsich.com 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації - http://escrin.nssmc.gov.ua 
1.9. Вид особливої інформації – інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 
2. Текст повідомлення  

Фондова біржа ПФТС листом від 08.07.2013 року №0999 повідомило АТ "МОТОР СІЧ" про те, що 

Рішенням Операційного управління ПФТС від 08.07.2013 року № 0807/2013/5 цінні папери АТ "МОТОР 

СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, номінальна вартість 1 акції 135 грн. у 

кількості 2077990 шт. переведені 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". 
Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості 

цінних паперів - 100 %. 
Дата реєстрації випуску цінних паперів - 20.04.2011 р. 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 205/1/11. 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів - Державна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку. 
Акції прості іменні у бездокументарній формі АТ «МОТОР СІЧ» у кількості 2077990 шт. продовжують 

перебувати у лістингу.  
Акціонери Товариства мають право на: 
- участь в управлінні Товариством, у тому числі: 
1) брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства;       
2) голосувати на загальних зборах; 
3) обирати і бути обраними в органи управління Товариства; 
4) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; 
- отримання дивідендів; 
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства за попередніми письмовими вимогами та 

повідомленнями до виконавчого органу Товариства; 
- відчуження цінних паперів, що підтверджують участь у Товаристві, в порядку, встановленому Законом; 
- вихід у встановленому порядку з Товариства. 

3. Підпис 
      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні. 
      В.о. Голови ради директорів Войтенко С.А. 
      09.07.2013 р. 
 


