
  Бізнес-центр «Леонардо»  
вул. Богдана Хмельницького 19-21 
Київ, Україна, 01030  
retail@icu.ua 
T  +380 44 377 70 30 

 

 

УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ТОКЕНІВ UACB NOV22 
 

Цілі емісії  

Метою розміщення токенів UACB NOV22 є надання власникам віртуальних активів можливості сприяти 
фінансуванню Збройних сил України без необхідності переводити свої активи у фіатні валюти.  
Для стимулювання та/або під тимчасовий та умовний обмін спеціально випущених для цього токенів UACB 
NOV22 на інші віртуальні активи, ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» придбаває у свій портфель облігації внутрішньої 
державної позики.  
ОВДП що придбаваються є фінансовий інструмент з ідентифікаційним кодом (ISIN) UA4000225791 з датою 
погашення 2 листопада 2022 року (далі - ОВДП).  
Кількість ОВДП, що придбаваються: не менше 1000 (однієї тисячі) штук з можливістю збільшення до 10000 
(десять тисяч) штук. 
Кількість токенів UACB NOV22, що емітується: 10000 (десять тисяч) штук. 

Розміщення інформації  

Інформація стосовно умов обігу та обміну токенів UACB NOV22 на інші віртуальні активи та будь яка супутня та 
додаткова інформація розміщується виключно на сайті https://www.uacb.icu/ (далі – Сайт). 
Для підтвердження факту придбання ОВДП, ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» розміщує на Сайті виписку зі свого рахунку у 
депозитарній установі із вказанням кількості ОВДП на рахунку. Виписка оновлюється не пізніше 3 робочих днів 
з дати зміни кількості ОВДП на рахунку, якщо такі зміни відбудуться.  

Де обміняти віртуальні активи на токен UACB NOV22  

Обмін токенів UACB NOV22 на інші віртуальні активи здійснюється на сайті https://www.uacb.icu/ через 
спеціальний функціонал. Обмін токенов UACB NOV22 здійснюється виключно на токени USDT на навпаки.  

Коефіцієнт обміну токену UACB NOV22  

Початкове співвідношення одного токена UACB NOV22 до USDT встановлюється розрахунково у розмірі:  

34.18 USDT за кожен токен UACB NOV22  

Умови зворотного обміну токену UACB NOV22  

Зворотній обмін токену UACB NOV22 на USDT буде доступним не раніше наступного робочого дня після дати 
погашення ОВДП. Очікувана дата погашення ОВДП - 2 листопада 2022 року.  
Співвідношення одного токена UACB NOV22 до USDT при зворотному обміну встановлюється розрахунково 
отремо для кожного з випадків у розмірі: 
 
1. у випадку повної та своєчасної виплати МФУ номінальної вартості ОВДП та належних відсотків на банківський 

рахунок ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД»: 

Початкового співвідношення одного токена UACB NOV22 до USDT; 

2. у випадку невиконання Міністерством фінансів України зобов’язань за ОВДП станом на 18:00 за Київським 
часом 2 листопада 2022 року: 

0.00 (нуль) USDT за кожен токен UACB NOV22; 

3. у випадку реструктуризації зобов’язань МФУ по ОВДП, про що було офіційно повідомлено на офіційному 
сайті МФУ (обміну на інші фінансові інструменти та/або часткові грошові виплати, тощо), параметри якої 
відомі до 2 листопада 2022 року: 

розраховується за формулою «ФГО / 1 000 × Початкове співвідношення», де 

ФГО, або Фактична Грошова Оцінка – оцінена у гривні вартість грошових коштів та фінансових інструментів, фактично отриманих ТОВ 
«АЙСІЮ ТРЕЙД» від МФУ у розрахунку на одну ОВДП, на дату проведення Зворотного обміну. Оцінка проводиться самостійно та 
одноособово ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» на основі достатніх за обсягом ринкових котирувань на купівлю на біржі ПФТС (https://pfts.ua) та/або 
власних аналітичних оцінок. 

30 травня 2022 року  
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У випадках 1. та 2. ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» проводить Зворотній обмін у строки з 3 листопада 2022 року по 2 
грудня 2022 року. 
У випадку 3. ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» проводить Зворотній обмін у строки з 3 листопада 2022 року по 2 січня 2023 
року. 
Після вказаних термінів будь-які зобов’язання ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» по Зворотному обміну припиняються.  

Інші умови  

Зворотній обмін токенів UACB NOV22 на USDT буде проводитися у відповідності до гарантійного листа, що 
розміщено на сторінках Сайту. 
Будь які інші вигоди ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД», що отримано ним від володіння ОВДП та/або USDT не нараховуються 
та не виплачуються тримачам токенів UACB NOV22 або третім особам.  
ТОВ «АЙСІЮ ТРЕЙД» може використовувати отримані від обміну USDT за власним розсудом, у тому числі і для 
отримання доходу, у тому числі, але не виключно, на покриття витрат на емісію токенів, придбання ОВДП тощо. 

Розміщення інформації про Зворотній обмін 

Інформація стосовно умов Зворотного обміну та будь яка супутня та додаткова інформація розміщується 
виключно на сторінках сайту  https://www.uacb.icu/ та/або на сторінці Групи ICU у мережі Facebook 
https://www.facebook.com/ICUua. 
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