
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» серпня 2014 року м. Київ № 1116

Щодо заборони внесення змін до 
системи депозитарного обліку 
облігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»
(код за ЄДРПОУ 35322510)

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні» з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери 
та у зв язку з надходженням чисельних скарг від інвесторів: Сухорукова О. В. 
(вх. від 23.06.2014 року №С-457 та вх. від 01.08.2014 року №С-559), ТОВ 
«Капітал Тайме» (вх. від 15.08.2014 року №6018з та №604Із), листа 
Національного банку України (вх. від 18.08.2014 року №1797) щодо 
невиконання умов емісії облігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ», в частині 
невиплати відсоткового доходу за облігаціями товариства у строки, передбачені 
проспектом емісії облігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» та Ухвали 
Оболонського районного суду м. Києва від 10.06.2014 року про відкриття 
провадження у справі щодо ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А :

1. Заборонити з 19.08.2014 внесення змін до системи депозитарного 
обліку облігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» (код за ЄДРПОУ 35322510).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, 
здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо облігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» (код за ЄДРПОУ 
35322510).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
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(код за ЄДРПОУ 24332704) довести до відома членів відповідних асоціацій 
інформацію про дане рішення І іірії7

5. ПАТ «Національний д4йозит |̂Ш^р)аїни>> (код-,за ЄДРГІОУ 30370711) 
у триденний термін з моменту отриманії ним копії цього рішення повідомити 
Комісію про його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів
(А. Папаіка) забезпечити і ення У встановленому порядку копії цього
рішення ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»-(кой за ЄДРПОУ 35322510) та відповідним 
учасникам депозитарної системн ую ни.

7. Департаменту/^|щ^^^і|̂ ^^^^^Щ^Ій{:*тд..к0рпрративН:ИХ фінансів
(А. Папаіка) повідомити про іфии^іг^щ ійійі Асоціацію «Українські фондові 
торговці» (АУФТ) (код за ■'%^йрсшу Асоціацію
Інвестиційного Бізнес)' (УАШ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну 
асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704).

8. Управлінню внуїрішнього аудиту та комунікацій (О Збаражська) 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні 
Комісії,

9. Контроль за виконанням цього р іш ені покласти на чл̂ на Комісії 
О. Петрашко, О. Тарасенко.

Голова Комісії і  п //у / Д.Д’евелсв


