
Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС" 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 41110750 

4. Місцезнаходження емітента: 04205, м.Київ, проспект Оболонський, буд. 35-А, 

офіс 300 

5. Міжміський код, телефон, факс: +38(044)500 07 07 

6. Електронна поштова адреса: info@ulf.ua 

          7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://ulf.ua/ 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії M. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії M (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №87/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії N. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії N (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №88/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії O. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії O (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №89/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії P. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії P (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №90/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії Q. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії Q (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №91/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 



 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії R. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії R (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №92/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії S. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії S (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №93/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки 

по облігаціях   серії T. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, 

ставка відсоткового доходу на п’ятий-восьмий відсоткові періоди, що тривають з 

13.12.2021 р. по 11.12.2022 р. по облігаціям серії T (Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств від 07.12.2020 р. №94/2/2020) становить 5% (п’ять) відсотків 

річних. 

 

 

 

 

 
 

Генеральний директор 

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»       Старосільська Л.І. 


