
 

 

Повідомлення про перенесення річних  

Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 

 

Повне найменування:  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 

 

Місцезнаходження: 

01034, м. Київ, провулок Рильський, 10 

 

 

Шановний акціонере! 
 

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (далі ПрАТ 

«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» або УФБ) повідомляє, що у зв’язку з загостренням 

епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020р. №540-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами) Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 

23.04.2020 року прийняла рішення призупинити заходи із підготовки та проведення річних 

Загальних зборів ПрАт «Українська фондова біржа», що були призначені на 30.04.2020 року о 

12:00 годині за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.212. 

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» річні Загальні збори акціонерів УФБ за результатами 2019 фінансового року будуть 

проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Оприлюднене 27.03.2020р. в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (https://stockmarket.gov.ua), на власному веб-сайті 

(http://ukrse.com.ua) повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«Українська фондова біржа» 30.04.2020р., опубліковане оголошення в газеті «Голос України» 

оголошення та надіслані акціонерам персональні повідомлення, вважати недійсними. 

Рішення про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«Українська фондова біржа» буде прийнято Біржовою радою після закінчення карантину та 

скасування обмежень щодо проведення масових заходів й буде повідомлено всім акціонерам 

додатково у встановленому законодавством і статутом УФБ порядку. 
 

 

Біржова рада ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 

 


