
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 

розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається 

відповідно до законодавства України у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті та про які 

можна передбачити дати їх оприлюднення, крім особливої інформації, на 2023 рік 

 

Інформація, яка підлягає оприлюдненню 

 

Дата оприлюднення 

 

Календарний план розміщення інформації, документів та 

повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до 

законодавства України у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 

на власному веб-сайті та про які можна передбачити дати їх 

оприлюднення, крім особливої інформації, на 2023 рік 

 

 

 

 

не пізніше 31.01.2023 р. 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4-й квартал 2022 р. 

 

 

відповідно до рішення 

НКЦПФР №107 від 

31.01.2023 року "Про 

внесення змін до рішення 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку від 12 вересня 2022 

року № 1159" (щодо 

регулярної інформації)  

 

розкривається протягом 90 

днів після завершення дії 

воєнного стану 

Регулярна річна інформація про емітента цінних паперів за 2021-

2022 р. Річна фінансова звітність Товариства за 2021-2022 р., яка 

складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та підтверджена аудиторською фірмою 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1-й квартал 2023 р. 

Проміжна фінансова звітність Товариства за 1-й квартал 2023 р. 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2-й квартал 2023 р. 

Проміжна фінансова звітність Товариства за 2-й квартал 2023 р. 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3-й квартал 2023 р. 

Проміжна фінансова звітність Товариства за 3-й квартал 2023 р. 

 

Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до 

законодавства. 

у строки передбачені 

нормами законодавства 

України 

 

Виконання Календарного плану може бути відмінне від вищенаведеного. У разі виникнення 

обов’язкової для оприлюднення інформації, пов’язаної зі зміною законодавчих актів України, 

та/або подій, пов’язаних з діяльністю ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ» як емітента цінних паперів, інформація буде розміщена у встановленому 

законодавством порядку та до цього Календарного плану будуть внесені відповідні зміни. 

 


