
Титульний аркуш Повідомлення 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний директор       Куделя В. I. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
30.09.2013 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

"Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-

холдiнг" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

16307284 

1.4 Місцезнаходження емітента 

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

044 206 01 41 044 206 01 42 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

liko_invest@ukr.net 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.09.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 185 Вiдомостi НКЦПФР 02.10.2013 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

2.3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-

informatsija 

в мережі 

Інтернет 
30.09.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних паперів, що 

розміщуються (штук) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 27.09.2013 Облігація підприємства цільова 7100000 369200000.000 184600 

Зміст інформації: 

Примiтка - Частка вiд статутного капiталу у вiдсотках становить - 184 600%.  

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу було прийнято 27.09.2013 року на Зборах Учасникiв Товариства (Протокол 

№14 Зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" вiд 27.09.2013 року). 

Вид цiнних паперiв -забезпеченi iменнi цiльовi облiгацiї 

Кiлькiсть цiнних паперiв-7 100 000 штук 

Сума цiнних паперiв- 369 200 000,00 грн. 

Спосiб розмiщення- вiдкритий ( публiчний) 

Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. 

Iнформацiя про серiї облiгацiй, якi пропонуються до розмiщення: 

серiя кiлькiсть, штук номiнальна варт. 1 шт. , грн загальна номiнальна вартiсть, грн 

BA 2 000 000 52,00 104 000 000,00 

BB 1 800 000 52,00 93 600 000,00 

BC 150 000 52,00 7 800 000,00 

BD 1 500 000 52,00 78 000 000,00 

BE 1 500 000 52,00 78 000 000,00 

BF 150 000 52,00 7 800 000,00 

Спiввiдношення обсягу цiльових облiгацiй, що розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента -  

184 600% 

Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента -308 699,5 % 

Права, що надаються власникам облiгацiй:  

Власники облiгацiй мають право: 

-продавати, купувати, iншим способом вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку в перiод обiгу, з урахуванням особливостей встановлених в Проспектi емiсiї облiгацiй; 

-при погашенi облiгацiй набувати право на отримання вiдповiдної площi примiщення у вiдповiдному Об'єктi будiвництва, згiдно умов випуску (одна облiгацiя дає право на 

отримання 0,01 квадратного метру загальної площi жилого, нежилого примiщення або паркомiсця вiдповiдно до серiї облiгацiї); 

-проводити iншi операцiї з цiнними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй. 

Мета розмiщення цiнних паперiв: 

BA: Вид нерухомостi - житловi примiщення (Будiвельна адреса - житловi примiщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса, 19/14), 

Кiлькiсть квадратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 20 000, Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, штук - 2 000 000; 

BB: Вид нерухомостi - житловi примiщення (Будiвельна адреса - житловi примiщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса, 19/14), 

Кiлькiсть квадратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 18 000, Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, штук - 1 800 000; 

BC: Вид нерухомостi - нежитловi примiщення ( Будiвельна адреса - нежитловi примiщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Академiка Вiльямса, 19/14), 

Кiлькiсть квадратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 1 500, Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, штук - 150 000; 

BD: Вид нерухомостi - житловi примiщення ( Будiвельна адреса - житловi примiщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Маршала Конєва, 10/1), Кiлькiсть 

квадратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 15 000, Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, штук -1 500 000;  



№ з/п Дата прийняття рішення 
Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних паперів, що 

розміщуються (штук) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

BE: Вид нерухомостi - житловi примiщення ( Будiвельна адреса - житловi примiщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Маршала Конєва, 10/1), Кiлькiсть 

квадратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 15 000, Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, штук -1 500 000; 

BF: Вид нерухомостi - нежитловi примiщення ( Будiвельна адреса - нежитловi примiщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Маршала Конєва, 10/1), 

Кiлькiсть квадратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 1 500, Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, штук -150 000. 

Напрям використання отриманих коштiв - Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства 

по фiнансуванню будiвництва забудови VI мiкрорайону, обмеженого вулицями Маршала Конєва, Академiка Вiльямса. 

Для випуску облiгацiй Емiтент користується послугами Андеррайтера - торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", що дiє на пiдставi Лiцензiї ДКЦПФР на 

здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку Андеррайтинг АЕ №263098 вiд 28.01.2010 року №78, дата видачi - 25.05.2013 р., термiн дiї з 28.01.2010 року по 

28.01.2015 року. Мiсцезнаходження Андеррайтера: м. Київ, вул. Червоноармiйська 57/3. Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 22925951. Андеррайтер зареєстрований 

Шевченкiвською районною у м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 01.10.2009 року, номер запису 1 074 145 0000 034700 в м. Києвi. Телефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 

206 01 41. 

Розмiщення вiдбуватиметься за адресою м.Київ вул. Червоноармiйська б.57/3. 

- шляхом розмiщення через вищезазначеного андеррайтера на бiржi ПАТ “ФБ “Перспектива”, що дiє на пiдставi лiцензiї ДКЦПФР на провадження органiзаторами торгiвлi 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв серiї АВ № 483591 вiд 31.08.09 року, видана рiшенням ДКЦПФР 

№231 вiд 14.03.09, термiн дiї з 24.03.08 по 24.03.18 року; мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 10, контактнi телефони: 0-56 373-95-94; Факс 0-56 373-97-

8. 

У випадку прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй на iнших бiржах Емiтент публiкує вiдповiдне оголошення у тих самих виданнях, де був опублiкований Проспект 

емiсiї облiгацiй. 

Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.  

Розмiщення облiгацiй та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi 

Андеррайтера - торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", в особi Директора Черно О.I. Цiна первинного розмiщення не може бути меншою за номiнальну 

вартiсть облiгацiй. Оплата за облiгацiї здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi.  

Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється згiдно укладеного договору купiвлi-продажу шляхом перерахування повної вартостi облiгацiй на рахунок ТОВ "ТМО "ЛIКО-

ХОЛДIНГ" № 26 00 45 00 05 07 92 в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" м. Києва, МФО 300614 у строки визначеннi договором купiвлi-продажу цiнних паперiв але не пiзнiше 

дати закiнчення розмiщення вiдповiдної серiї облiгацiй. 

Для набуття права власностi на цiннi папери, зарахування, зберiгання та здiйснення операцiй з облiгацiями, власник повинен вiдкрити рахунок в цiнних паперах у обраного 

ним зберiгача. 

Учасники Товариства, що прийняли рiшення, щодо розмiщення цiнних паперiв: Куделя Валерiй Iванович; Яблонський В.В.- представник учасника Лисової Р.П., що дiє 

згiдно Довiреностi за реєстровим №1290 вiд 11 лютого 2011 року, посвiдченого приватним нотарiусом Хмельницького мiського нотарiального округу Оксанюк А.А.; 

Посвiстак Марiя Григорiвна.  

На дату прийняття рiшення жоден з учасникiв Товариства не планує придбавати цiннi папери, що розмiщуються.  

Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена.  

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - вiдсутня. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.  

Генеральний директор Куделя В.I. 

30.09.2013 року 

 


