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РЕГЛАМЕНТ 

розміщення на УФБ облігацій ТОВ «ОІЛАГРОІНВЕСТ» 

 

1. Відомості про фінансовий 

інструмент, що розміщується 

Облігації іменні, дисконтні, забезпечені ТОВ 

«ОІЛАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38781214), серія А (далі – 

облігації). 

Номінальна вартість облігацій: 1000,00 грн. 

Кількість облігацій у випуску: 220 000 шт. 

Реєстраційний номер 25/2/2015-Т від 11.03.2015р. 

Код ISIN UA4000189443 

2. Ініціатор розміщення ТОВ «ОІЛАГРОІНВЕСТ» (далі - Емітент). 

3. Дата початку розміщення 23.03.2015р. 

4. Дата закінчення розміщення 30.09.2015р. 

5. Форма проведення торгів Торги з розміщення облігацій проводяться за технологією 

одностороннього аукціону у формі торгів «з голосу». 

6. Режим проведення торгів  6.1. Дати проведення торгів з розміщення облігацій 

визначаються біржовим бюлетенем, який формується УФБ 

на підставі заявки Емітента та оприлюднюється не пізніше 

2 (двох) робочих днів до дати торгів через веб-сайт УФБ в 

мережі Інтернет за адресою: www.ukrse.com.ua. 

6.2. Розміщення облігацій може бути достроково 

припинено у випадку 100%-го розміщення облігацій до 

30.09.2015р. 

7. Місце проведення торгів УФБ, яка знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, пров. 

Рильський, 10. 

8. Учасники торгів 8.1. Емітент.  

8.2. Члени УФБ, які мають намір придбати облігації  від 

свого імені та за власний рахунок або за дорученням та за 

рахунок своїх клієнтів (далі – Покупці), та виконали умови 

допуску до участі в торгах. 

9. Умови допуску до участі в 

торгах 

9.1. Для участі в торгах Емітент повинен здійснити 

блокування облігацій на рахунку Емітента в ПАТ 

«Національний депозитарій України» (далі – Центральний 

депозитарій) для здійснення розміщення облігацій на УФБ. 

9.2. Для участі в торгах Покупець повинен: 

1) подати до 16:00 робочого дня, що передує дню 

проведення торгів, до УФБ заявку на купівлю облігацій 

встановленої форми у 2-х примірниках. 

2) пройти в день торгів реєстрацію для участі в торгах 

протягом реєстраційного періоду, який починається за 30 

хвилин до початку торгів і закінчується одночасно з їх 

початком. 

10. Порядок проведення торгів Торги з розміщення облігацій проводяться згідно з п. 21.4 

Правил УФБ. 

11. Торговельні параметри 11.1. Розмір лоту визначається Емітентом та вказується в 

http://www.ukrse.com.ua/


біржовому бюлетені. 

11.2. Початкова ціна облігації на торгах встановлюється 

Емітентом та зазначається в біржовому бюлетені і не може 

бути меншою за заплановану ціну продажу облігацій, 

визначену проспектом емісії облігацій. 

11.3. Крок торгів (крок зміни ціни облігації) визначається 

біржовим бюлетенем. 

12. Оформлення результатів 

торгів 

12.1. За результатами торгів УФБ забезпечує оформлення 

протоколу торгів та біржового контракту. 

12.2. Біржові контракти повинні бути підписані його 

сторонами та зареєстровані на УФБ не пізніше 16:00 дня 

торгів. 

13. Порядок розрахунків 13.1. Оплата облігацій за укладеними біржовими 

контрактами здійснюється шляхом перерахування 

покупцями суми, визначеної біржовим контрактом, на 

поточний рахунок Емітента  п/р №26007001162234 в КРВ 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО  321024 у строк не пізніше 

3 (трьох) банківських днів з моменту укладання біржового 

контракту. 

13.2. Поставка облігацій забезпечується Центральним 

депозитарієм відповідно до чинного законодавства на 

підставі інформації про депонентів - перших власників 

облігацій, яка подається УФБ до Центрального 

депозитарію відповідно до умов договору, укладеного 

УФБ з Центральним депозитарієм, та цього Регламенту. 

13.3. УФБ не пізніше наступного робочого дня після 

отримання від Емітента інформації про оплату облігацій у 

повному обсязі забезпечує подання до Центрального 

депозитарію інформації, на підставі якої Центральний 

депозитарій здійснює переказ облігацій з рахунку в цінних 

паперах Емітента на рахунки в цінних паперах 

депозитарних установ з подальшим зарахуванням прав на 

облігації на рахунки в цінних паперах перших власників. 

13.4. Право власності на облігації переходить до першого 

власника з моменту зарахування прав на облігації на його 

рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній 

установі. 

13.5. Біржовий збір за укладеними біржовими контрактами  

з розміщення облігацій  сплачує  Емітент в порядку та 

розмірі, визначеному договором з УФБ.  

14. Відповідальність учасників 

торгів 

За порушення порядку виконання зобов’язань щодо оплати 

та поставки облігацій за укладеними біржовими 

контрактами винні особи несуть відповідальність, 

передбачену умовами біржового контракту та Правилами 

УФБ. 

 


