
Повідомлення про проведення конвертації 
 
 
Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Галка Лтд." (код ЄДРПОУ 22331884, місцезнаходження: 79019, м. 
Львiв, вул. Заповiтна, 1) повідомляє , що 14.06.2022 року загальними зборами учасників 
було прийнято рішення : 
  Провести  конвертацію звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій серії B 
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №235/2/12  від 17.09.2012 року,	видане	23.11.2012	
року), випущених Товариством загальною номінальною вартістю 70 000 000,00 грн. (сімдесять 
мільйонів гривень нуль копійок)  в 70 000 (сімдесят  тисяч) штук корпоративних,	іменних,	
відсоткових,	звичайних,	незабезпечених облігацій  серії Е загальною номінальною вартістю 
70 000 000,00 грн.(сімдесят мільйонів гривень нуль копійок).  
Конвертацію провести з врахуванням наступних умов: 

1. порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких 
облігацій: Всі  власники  існуючих звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових 
облігації Серії B (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №235/2/12  від 17.09.2012 
року,	 видане	 23.11.2012	 року) будуть повідомлені щодо прийнятого рішення про 
проведення конвертації таких облігацій  шляхом  розсилки персональних письмових 
повідомлень (рекомендованим листом) згідно реєстру власників звичайних	
(незабезпечених)	 іменних	 відсоткових облігацій серії B (свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій №235/2/12  від 17.09.2012 року,	 видане	 23.11.2012	 року)  на дату 
зупинення операцій в системі реєстру та шляхом   оприлюднення Українсько-Англійським 
Спільним Підприємством у формі Товариства з обмеженою відпоівдальністю “Галка ЛТД” 
рішення про конвертацію іменних облігацій серії В (свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій №235/2/12  від 17.09.2012 року,	видане	23.11.2012	року)  на власному веб-сайті 
www.galca.ua протягом  5 робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва  про 
реєстрацію випуску облігацій серії Е . 

2. спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію: Повідомлення  від 
власників існуючих звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігації Серії В про згоду 
(або незгоду) з рішенням про проведення конвертації повинні бути надані, в день отримання 
письмового повідомлення  від Емітента,   у довільній письмовій формі на адресу Товариства 
(79019 м. Львiв, вул. Заповiтна, 1) . 

3. порядок проведення загальних зборів власників облігацій: Проведення загальних 
зборів власників облігацій умовами емісії не передбачено. 

4. порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з 
рішенням про проведення конвертації: Повідомлення від власників існуючих звичайних 
(незабезпечених) іменних відсоткових облігації Серії В про згоду (або незгоду) з рішенням 
про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу 
Товариства (79019 м. Львiв, вул. Заповiтна, 1) протягом  5 робочих днів з дати отримання 
повідомлення про конвертацію від Емітента . 

 

З повагою,  
Генеральний  директор  СП "Галка Лтд." Дубовий Юрій Борисович 

    
 

 
 

 


