Додаток 22
до Положения про порядок здШснення ем1а? обл1гащй
пщприемств, облйгашй М1Жнародних фшансових
орган!зашй та »х об!гу
(пшпункт 2 пунюу 1 глави 6 роздыу Ш)

звгг
про результат розмицення обл1гацш
ПРИВАТНЕ АКЦ10НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК», 31815603
(иайыенування емггента, код за €ДРПОУ*)
Ресстрацшний номер 233/2/2014-Т
Дата ресстраци "24" ЛИСТОПАДА 2014 року
1. Дата початку укладення договор1в з першими власниками у процес1 розм1щення
випуску (серп) обл1гашй:
запланована (зпдно з р1шенням про
розм1щення обл1гащй та проспектом емки
ОбЛ1ГаЦ1Й)

08.12.2014р.

фактична

17.12.2014

2. Дата закшчення укладення договор1в з першими власниками у пропета розм!щення
випуску (серп) обли ашй:
запланована (зпдно з решениям про
розмицення обл1гашй та проспектом емюп
ОбЛ1П1ЩЙ)

08.12.2015р.

фактична

19.12.2014

*

3. Кшьюсть обл1гашй у випуску (серп):
як1 пропонувалися для розмшення (зпдно з
решениям про розм1щення обл1гашй та
проспектом ем!сп о(шгащй)

700 000 (амсот тисяч) штук

фактично розмщених

700 000 (амсот тисяч) штук

4. Загальна номшальна варпсть випуску (серп) обл1гащй:
як1 пропонувалися для розм1шення (зпдно з
тимчасовим свшоцтвом про ресстрашю
випуску обл1гац1Й). грн..

700 000 000,00 (амсот мшьйошв) грн.

фактично розм!щених, грн..

700 000 000.00 (амсот мшьйошв) грн..

5. Загальна сума, на яку укладено договори
з першими власниками у процес1
розм!щення випуску (серп*) обл1гашй. грн..

700 000 000,00 (амсот мшьйошв) грн.

Обл1гацп. придбаш членами наглядовоТ
(спостережноТ) ради**

КЁльк1Сть (шт.): 00
Сума, сплачена за обл1гашТ (грн..):0

4

(Хшгацп, прилбаш членами виконавчого
органу**

Кшьктсть (шт.): 00
Сума, сплачена за Ышгаци (грн):0

Обл1гац11, прилбаш прашвниками
ем!тента**

КмыОсть (шт.):00
Сума, сплачена за оСшгацп (фн):0
--

1

Вщ ечптента:
Директор
(посада)

Марчук О.М.
(пр1звнще, 1м'я. по батьков!)

В1д аудитора*:

т&-—:

г-

(прпвнще. 1м'я. по батьков!)

В1д фондовоТ
через
здШснено
публ1чне
розмицення
обл1гашй***:
Генеральный
директор_
(посада)
В|д Центрального
депозитар1ю шнних
папер1в:
(посада)

•Для
** Заповнюеться акшонерннми товарнствамн.
*** у раз! публ1чного розмшсния облиашй.

Марчук М.М.
(пр1звнше, 1м'я. ПО баТЬКОВ!)

ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТУ

Д I ДК I ВСЬК ИЙ

6.и.

(прЬвище, «м'я. по батьков!)

шдпмсом кер!вннка
емггента та печаткою емггента
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