Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«05» грудня 2016

РІШЕННЯ
м. Київ

№1193

Щодо зупинення дії ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПрАТ «МАЙСТЕР
БРОК» код за ЄДРПОУ
21608094
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними

паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ №294571
від 13.11.2014; дилерської діяльності серії АЕ №294572 від
13.11.2014, виданих на підставі рішення Комісії від
07.10.2014 №1332 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАЙСТЕР БРОК» (місцезнаходження: 04050,
м. Київ, вулиця Артема, будинок 60; код за ЄДРПОУ
21608094), на підставі підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної
діяльності, протягом трьох місяців з дати винесення постанови про накладення санкції від 28.01.2016 №39-ЦА-УП-Т,
на строк до отримання Комісією відповідного документа
про сплату зазначеної фінансової санкції.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
протягом (О. Юшкевич) п’яти робочих днів забезпечити
опублікування цього рішення в офіційному друкованому
виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«05» грудня 2016

м. Київ

РІШЕННЯ
№ 1194

«05» грудня 2016

м. Київ

№ 1195

Щодо зупинення дії ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «ФІНМАРКЕТГРУП» код за ЄДРПОУ
38374425

Щодо зупинення дії ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «КАЙДЗЕН
КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ
37962781

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія)

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності
серії АЕ №185384 від 27.12.2012; дилерської діяльності серії АЕ №185385 від 27.12.2012, виданих на підставі рішення Комісії від 27.12.2012 №1188 ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНМАРКЕТ-ГРУП»
(місцезнаходження:
02095,
м. Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 2/30; код за
ЄДРПОУ 38374425), на підставі підпункту 1 пункту 4
розділу ІІ Порядку, у зв’язку з несплатою фінансової
санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом трьох
місяців з дати винесення постанови про накладення
санкції від 31.03.2016 №181-ЦА-УП-Т, на строк до
отримання Комісією відповідного документа про сплату зазначеної фінансової санкції.
2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (Є. Фоменко) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
протягом (О. Юшкевич) п’яти робочих днів забезпечити
опублікування цього рішення в офіційному друкованому
виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко)
забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного
реєстру професійних учасників ринку цінних
паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
2

Т. Хромаєв

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності
серії АЕ №185423 від 31.01.2013, дилерської діяльності
серії АЕ №185111 від 08.10.2012, виданих на підставі
рішення Комісії №1113 від 07.12.2011 ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, кімната 510, 1702; код за ЄДРПОУ
37962781), на підставі підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ
Порядку, у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що
була застосована до нього при провадженні цього виду
професійної діяльності, протягом трьох місяців з дати
винесення постанови про накладення санкції від
28.01.2016 №40-ЦА-УП-Т, на строк до отримання Комісією відповідного документа про сплату зазначеної фінансової санкції.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
протягом (О. Юшкевич) п’яти робочих днів забезпечити
опублікування цього рішення в офіційному друкованому
виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного
реєстру професійних учасників ринку цінних
паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

№234, 7 грудня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«05» грудня 2016

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 1196

Щодо зупинення дії ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку
ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» код за ЄДРПОУ 32987822
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 5
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення дії та
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, а саме: брокерської діяльності серії АД №075819
від 07.09.2012, дилерської діяльності серії АЕ №075820 від

07.09.2012, виданих на підставі рішення Комісії №684 від
15.08.2012 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Воскресенська, буд. 30; код за ЄДРПОУ 32987822), на
підставі підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, у зв’язку з
несплатою фінансової санкції, що була застосована до
нього при провадженні цього виду професійної діяльності,
протягом трьох місяців з дати винесення постанови про накладення санкції від 18.05.2016 №235-ЦА-УП-Т, на строк до
отримання Комісією відповідного документа про сплату зазначеної фінансової санкції.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) протягом п’яти робочих днів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
протягом (О. Юшкевич) п’яти робочих днів забезпечити
опублікування цього рішення в офіційному друкованому
виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 05 грудня 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів
прийнято рішення
та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
2. Про реєстрацію змін до Правил ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС»
прийнято рішення
3. Про реєстрацію змін до Правил ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»
прийнято рішення
4. Про реєстрацію змін до правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
прийнято рішення
5. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Універ
постанову про накладення
Капітал» від 10.10.2016 № 181/16 на постанову про накладення санкції за
санкції - залишити без змін,
правопорушення на ринку цінних паперів від 21.09.2016 № 541-ЦА-УП-Т
а скаргу - без задоволення
6. Про реєстрацію змін до Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»
прийнято рішення
7. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на
прийнято рішення
фондовому ринку ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» код за ЄДРПОУ 21608094
8. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на
прийнято рішення
фондовому ринку ТОВ «ФІНМАРКЕТ-ГРУП» код за ЄДРПОУ 38374425
9. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на
прийнято рішення
фондовому ринку ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 37962781
10. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондоприйнято рішення
вому ринку ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» код за ЄДРПОУ 32987822
11. Щодо дій ПАТ «Національний депозитарій України», пов’язаних з припиприйнято рішення
ненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарних установ

Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т. в. о. директора департаменту корпоративного управління

та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354,
зі змінами, та відповідно до документів, наданих
ПрАТ «Тетра» (місцезнаходження: 80600, Львівська обл.,
3
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Бродівський район, м. Броди, вул. Руська, 12, ЄДРПОУ:
05393530) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій
ПрАТ «Тетра» (код за ЄДРПОУ: 05393530) – розпорядження № 295-КФ-З від 06 грудня 2016 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску: «08» грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в.
о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354,
із змінами та доповненнями, відповідно до документів,
наданих Головою комісії з припинення ВАТ «Каланчацький райагрохім», місцезнаходження: 75800, Херсонська
обл., смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 104, код за
ЄДРПОУ: 05491244, на скасування реєстрації випуску
акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Каланчацький райагрохім». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Каланчацький райагрохім» від 15.09.2010
року №20/21/1/10, видане Херсонським територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (вересень 2010 року), анульовано – розпорядження № 387-КФ-С-А від 05 грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т. в. о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно
до документів, наданих ПрАТ «СУЧАСНІ КОНСАЛТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (адреса: 61033, м. Харків, вул. Шевченко, буд. 235, офіс 94, код за ЄДРПОУ: 36449095) на
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію
випуску акцій ПрАТ «СУЧАСНІ КОНСАЛТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «СУЧАСНІ КОНСАЛТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» від
09.08.2011 року №337/10/1/10 (дата видачі – 04.08.2016),
видане Центральним територіальним департаментом
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 389-КФ-С-А від
05 грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в.
о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
4

від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих Головою ліквідаційної комісії ПАТ Фірма «Євго»
(адреса: 65076, м. Одеса, площа Незалежності, буд. 2,
код за ЄДРПОУ: 01554953) Головком Є.Д. на скасування
реєстрації випуску акцій ПАТ Фірма «Євго» у зв’язку із
ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій
ПАТ Фірма «Євго». Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій ПАТ Фірма «Євго» від 04.01.2011 №01/1/11, видане
26.02.2013 Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 388-КФ-С-А від 05 грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т. в. о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих головою комісії з припинення ПрАТ «Полтавська пересувна механізована колона
№39» код за ЄДРПОУ: 01037465, місцезнаходження:
36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, буд.68, на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію
випуску акцій ПрАТ «Полтавська пересувна механізована колона №39». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Полтавська пересувна механізована колона №39» від 27 грудня 2010 року №85/16/1/10,
видане 27.07.2011р. Полтавським територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (дата видачі дубліката Східним ТУ
НКЦПФР: 16.11.2016р), анульовано – розпорядження
№ 390-КФ-С-А від 06 грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із
змінами), та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»: 01601, м. Київ, вулиця Госпітальна,
будинок 4-А, ідентифікаційний код юридичної особи:
32162871, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Композит» у
зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску
інвестиційних сертифікатів Пайового закритого неди-
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
версифікованого венчурного інвестиційного фонду
«Композит» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»:
на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, у
кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номіналом 1 000 (одна
тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії
інвестиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Композит» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», що
зареєстрований 14.09.2007 року Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Композит» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» від 14.09.2007 року № 784, що видане
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0261-СІ від 01 грудня
2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок
припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за
№2128/24660 (із змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.12.2016
№1182 та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮКРЕЙНІАН РІЕЛТІ ГРУП»:
01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок
17/52, бізнес центр Леонардо, офіс 512, 5 поверх, ідентифікаційний код юридичної особи: 34241181, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВЕСТРА - ФОНД» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВЕСТРА
- ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ЮКРЕЙНІАН РІЕЛТІ ГРУП»: на загальну суму 500 000
000 (п’ятсот мільйонів) гривень, у кількості 500 000
(п’ятсот тисяч) штук, номіналом 1 000 (одна тисяча)
гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВЕСТРА - ФОНД» ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮКРЕЙНІАН РІЕЛТІ ГРУП»,
що зареєстрований 08.10.2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано
свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО

ТИПУ «ВЕСТРА - ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮКРЕЙНІАН РІЕЛТІ ГРУП» від
08.10.2008 року № 1375, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0262-СІ від 02 грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до
пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із змінами),
та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»: 03150,
м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11-А, ідентифікаційний код юридичної особи: 37641656, на скасування
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Закритого
недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Ріал Істейт» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового
інвестиційного фонду «Ріал Істейт» ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»: на загальну суму 25 000 000 (двадцять
п’ять мільйонів) гривень, у кількості 25 000 (двадцять
п’ять тисяч) штук, номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень.
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних
сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного
пайового інвестиційного фонду «Ріал Істейт» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що зареєстрований 26.12.2011 року
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого
венчурного пайового інвестиційного фонду «Ріал Істейт»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від 11.04.2013 року № 00336,
що видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку – розпорядження № 0263-СІ від
02 грудня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2606, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2133/24665
(із змінами), та наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ЦІЙНИЙ ФОНД «РЕМЕДИУМ», місцезнаходження:
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, ідентифікаційний код юридичної особи: 38408396, на скасування
реєстрації випуску акцій, у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕМЕДИУМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 38408396, реєстраційний код
за ЄДРІСІ: 13300140, на загальну суму 130 000 000 (сто
тридцять мільйонів) гривень, у кількості 130 000 000 (сто
тридцять мільйонів) штук, номіналом 1 (одна) гривня.
Скасовано реєстрацію проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕМЕДИУМ», що зареєстро-

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«МАКІЇВСЬКИЙ
ЗАВОД
«ФАКЕЛ»
«МАКІЇВСЬКИЙ
ЗАВОД
«ФАКЕЛ»
ЄДРПОУ:
05781213; 69068, м. Запоріжжя,
вул.«ФАКЕЛ»
Брюллова, буд. 11, прим.
«МАКІЇВСЬКИЙ
ЗАВОД
ЄДРПОУ: 05781213; 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, буд. 11, прим.

146.ЄДРПОУ:
Про повідомлення
акціонерів
щодо продажу
акцій Товариства
До
05781213; 69068,
м. Запоріжжя,
вул. Брюллова,
буд. 11, прим.
146. Про повідомлення
акціонерів
щодо продажу
акцій Товариства
До
ПрАТ
«Макіївський
завод акціонерів
«Факел» 02.12.2016
року від
акціонерів
Товари146. Про
повідомлення
щодо продажу
акцій
Товариства
До
ПрАТ
«Макіївський
завод «Факел» 02.12.2016
року від
акціонерів
Товариства
надійшли
повідомлення:від
Страхова
Олександра
Олександровича
ПрАТнадійшли
«Макіївський
завод «Факел»Страхова
02.12.2016
року від акціонерів
Товариства
повідомлення:від
Олександра
Олександровича
надійшло
повідомлення
про бажання
продати
пакет акцій
ПрАТ «Макіївства
надійшли
повідомлення:від
Страхова
Олександра
Олександровича
надійшло
повідомлення
про бажання
продати
пакет акцій
ПрАТ «Макіївський
завод
«Факел», щопро
складає/дорівнює
24.26797629278
відсотка
від
надійшло
повідомлення
бажання продати
пакет акцій ПрАТ
«Макіївський
завод
«Факел», що складає/дорівнює
24.26797629278
відсотка
від
загальної
кількості
акцій
товариства,
за
ціною
424909,40
гривень;від
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завод
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складає/дорівнює
24.26797629278
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загальної
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товариства,
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повідомлення
про
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загальної
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Слоквенко Максима
Андрійовича
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про бажання
продати
пакет
акцій
ПрАТ «Макіївський
«Факел»,
що складає/дорівнює
11,85 відсотка
ко
Максима
Андрійовича завод
надійшло
повідомлення
про бажання продати
пакет
акцій
ПрАТ «Макіївський
завод
«Факел»,
що складає/дорівнює
11,85 відсотка
від загальної
кількості акцій
товариства,
175090,60 гривень;
На підакцій
ПрАТ «Макіївський
завод
«Факел», за
щоціною
складає/дорівнює
11,85 відсотка
від загальної
кількості акцій
товариства,
за
ціною
175090,60 гривень;
На підставі
зазначеного
та керуючись
вимогами
7 ЗУ
«Про акціонерні
від загальної
кількості
акцій товариства,
за ст..
ціною
175090,60
гривень; товариНа підставі
зазначеного
та керуючись
вимогами
ст..
7 ЗУ
«Про акціонерні
товариства»,зазначеного
ст.. 4.10, 4.10.1
Статуту ПрАТ
«Макіївський
завод
«Факел»,
товариство
у
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та
керуючись
вимогами
ст..
7
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«Про
акціонерні
товариства», ст.. 4.10, 4.10.1 Статуту ПрАТ «Макіївський завод «Факел», товариство
у
дводенний
термін
з моменту
отримання
повідомлення
від
акціонера,
повинно
ства»,
ст..
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4.10.1
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ПрАТ
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завод
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товариство
у
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направити термін
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повідомлення
від
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повинно
направити його копію всім іншим акціонерам товариства (рекомендованим
листом). У зв’язку
з тим,всім
що переважна
більшістьтовариства
акціонерів за
даними Реєстру
направити
його копію
іншим акціонерам
(рекомендованим
листом). У зв’язку
з тим, що переважна
більшість акціонерів за
даними Реєстру
власників
іменних
цінних
паперів,
виданого
ПАТакціонерів
«Національний
депозитарій
листом).
У
зв’язку
з
тим,
що
переважна
більшість
за
даними
Реєстру
власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний
депозитарій
власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
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іпотечні
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особливої
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з нерухомістю)
емітента
відомості 1.Повне
найменування
емітента емітента
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ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
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ЗАВОД
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2. Код за
IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
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ЄДРПОУ:
23289055
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Місцезнаходження:
мiсто
Запорiжжя, проспект
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IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД 69002,
IМ. ВОЙКОВА”
ЄДРПОУ:
23289055 3. Місцезнаходження:
мiсто Запорiжжя,2.проспект

Соборний,
92 4. Міжміський
код, телефон та69002,
факс: (061)2148124
(061)проспект
2148124
ЄДРПОУ: 23289055
3. Місцезнаходження:
мiсто Запорiжжя,
Соборний,
92 4. Міжміський
код, телефон та факс: (061)2148124
(061) 2148124
5.
Електронна
поштова
адреса:
himich@zit.com.ua
6. Адреса сторінки
в2148124
мережі
Соборний,
92
4.
Міжміський
код,
телефон
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факс:
(061)2148124
(061)
5. Електронна поштова адреса: himich@zit.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет,
яка додатково
використовується
емітентом
розкриття
інформації
5. Електронна
поштова адреса:
himich@zit.com.ua
6. для
Адреса
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково
використовується
емітентом
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розкриття
інформації
www.ziz.org.ua
7. Вид особливої
інформації:
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складу
посадових
осіб
Інтернет,
яка додатково
використовується
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інформації
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7. Вид особливої
інформації:
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II.Текст
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10інформації:
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Наглядової ради
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7.
Вид
особливої
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посадових
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№1Товариства
Головою Наглядової
радир. протоколом
обрано Литвина
Олексiя
емітента
II.Текст повідомлення
10 травня 2016
Наглядової
ради
№1Товариства
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б.26
4. Міжміський
код, телефон та69041,
факс: (061)2393820;
2.
Код заВінтера,
ЄДРПОУ:
00130234
3. Місцезнаходження:
Запоріжжя,
бульвар
Вінтера,
б.26
4. Міжміський
код, телефон та факс: м.
(061)2393820;
(061)2393823
5. Електронна
поштова код,
адреса:
spktb-buh@zaporozhye.net
6.
бульвар Вінтера,
б.26 4. Міжміський
телефон
та факс: (061)2393820;
(061)2393823
5. Електронна
поштова адреса:
spktb-buh@zaporozhye.net
6.
Адреса
сторінки
в мережі поштова
Інтернет,адреса:
яка додатково
використовується
(061)2393823
5.
Електронна
spktb-buh@zaporozhye.net
6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для розкриття
7. Вид
Адреса
сторінки
в мережі інформації:
Інтернет, якаhttp://www.spktb.zp.ua
додатково використовується
емітентом
для розкриття
інформації:
http://www.spktb.zp.ua
7. Вид
особливої інформації:
Відомості
про прийняття
рішення про надання
емітентом
для розкриття
інформації:
http://www.spktb.zp.ua
7. Вид
особливої інформації:
Відомості
про прийняття
рішення про надання
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значних
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особливої
інформації:
Відомості
про прийняття рішення про надання
згоди
на вчинення
значних
правочинів
ІІ. Текст
повідомлення
згоди на вчинення значних
правочинів
ІІ. Текст
повідомлення
05.12.16 наглядова рада приватного
акціонерного товариства «Спеціальне
ІІ.
Текст
повідомлення
05.12.16 наглядова рада приватного
акціонерного товариства «Спеціальне
проектне
та конструкторсько-технологічне
бюро
«Запоріжгідросталь»
05.12.16
наглядова
рада
приватного
акціонерного
товариства
«Спеціальне
проектне та конструкторсько-технологічне
бюро
«Запоріжгідросталь»
прийняла
рішення
(протокол
№11
від
05.12.2016)
надання згоди на
проектне
та конструкторсько-технологічне
бюро про
«Запоріжгідросталь»
прийняла рішення
(протокол №11 від 05.12.2016)
про
надання згоди на
прийняла рішення (протокол №11 від 05.12.2016) про надання згоди на
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ваний 09.12.2013 року Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «РЕМЕДИУМ» №00563 від 09.12.2013 року, що
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0264-СІ від 02 грудня 2016 року.
06.12.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

України», зареєстровані та проживають на території Донецької області, яка не
України», зареєстровані та проживають на території Донецької області, яка не
підконтрольна
державним
України,
а відповідно
до Указу
Президента
України», зареєстровані
таорганам
проживають
на території
Донецької
області,
яка не
підконтрольна
державним
органам
України,
а відповідно
до Указу
Президента
«Про
рішення ради
національної
безУкраїни
від 14.11.2014
рокуорганам
№ 875/2014
підконтрольна
державним
України,
а
відповідно
до
Указу
Президента
безУкраїни від 14.11.2014 року № 875/2014 «Про рішення ради національної
пеки
і оборони
України року
від 04.11.2014
року
«Про
невідкладні
заходи щодо безста875/2014
«Про
рішення
ради
національної
України
від
14.11.2014
№
пеки і оборони України від 04.11.2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації
соціально-економічної
ситуації
в Донецькій
та Луганській
областях»,
пеки
і
оборони
України
від
04.11.2014
року
«Про
невідкладні
заходи
щодо
стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях»,
розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від 07.11.2014
року № областях»,
1085 «Про
білізації соціально-економічної
ситуації
в Донецькій
та Луганській
розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від 07.11.2014
року № 1085 «Про
затвердження
населених
якихроку
органи
державної
розпорядженняпереліку
Кабінету
Міністрів пунктів,
Українина
відтериторії
07.11.2014
№ 1085
«Про
затвердження
переліку
населених
пунктів,
на
території
яких органи
державної
влади
тимчасово
не здійснюють
або
здійснюють
не в повному
обсязі
свої позатвердження
переліку
населених
пунктів,
на
території
яких
органи
державної
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі
свої повноваження»
УДППЗ
«Укрпошта»або
з 27.11.2014
року
влади
тимчасово
не здійснюють
здійснюють
не припинено
в повному приймання
обсязі свої поповноваження»
УДППЗ
«Укрпошта» з 27.11.2014
року
припинено
приймання
поштових
відправлень
територіюз Донецької
Луганської
області
до/з насевноваження»
УДППЗна/з
«Укрпошта»
27.11.2014та
року
припинено
приймання
поштових
відправлень
на/з
територію Донецької
та
Луганської
області
до/з населених
пунктів,
на території
яких Донецької
органи державної
влади
тимчасово
не
штових
відправлень
на/з територію
та Луганської
області
до/з населених пунктів,
на території
яких органи державної
влади
тимчасово
не
здійснюють
або на
здійснюють
неяких
в повному
обсязі
свої повноваження
(в тому
лених
пунктів,
території
органи
державної
влади
тимчасово
не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (в тому
числі пересилання
пошти у Донецькій
обл.) іобсязі
станомсвої
на 05.12.2016
року(в
тактому
і не
здійснюють
або
здійснюють
не
в
повному
повноваження
числі пересилання пошти у Донецькій обл.) і станом на 05.12.2016 року так і не
поновлено
поштовепошти
відправлення,
з метою
інших учасників:
числі пересилання
у Донецькій
обл.) іповідомлення
станом на 05.12.2016
року так Поі не
поновлено
поштове відправлення,
з метою
повідомлення
інших учасників:
Повідомити
акціонерів
ПрАТ
«Макіївський
завод
«Факел» проінших
продаж
акцій Страпоновлено
поштове
відправлення,
з
метою
повідомлення
учасників:
Повідомити акціонерів ПрАТ «Макіївський завод «Факел» про продаж акцій Страховим Олександром
Олександровичем
Слоквенко
Максимом
Андрійовичем
відомити
акціонерів ПрАТ
«Макіївський та
завод
«Факел»
про продаж
акцій Страховим Олександром
Олександровичем
та
Слоквенко
Максимом
Андрійовичем
шляхом
розміщення Олександровичем
повідомлення на сайті
підприємства
fakel.pat.ua
та у друховим Олександром
та Слоквенко
Максимом
Андрійовичем
шляхом
розміщення повідомлення на сайті
підприємства
fakel.pat.ua
та у друкованому
виданні «Відомості
Національної
з цінних fakel.pat.ua
паперів та фондовошляхом розміщення
повідомлення
на сайтікомісії
підприємства
та у друкованому
виданні «Відомості
Національної
комісії
з цінних паперів та фондового
ринку».
Голова
правління
М.С.Горда
05.12.2016
р.
кованому
комісії з цінних
го ринку».виданні
Голова«Відомості
правлінняНаціональної
М.С.Горда 05.12.2016
р. паперів та фондового ринку». Голова правління М.С.Горда 05.12.2016 р.
Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,000004%.
Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,000004%.
Протягом
останнiх
п’ятичасткою
рокiв обiймав
наступнiкапiталi
посади: ВАТ
«Лист»
- Голова
Олексiйовича.
Володiє
в статутному
розмiрi
0,000004%.
Протягом
останнiх
п’яти рокiв обiймав
наступнi посади: вВАТ
«Лист»
- Голова
правлiння,
ТОВ «Запорiжiнструмент
трейдiнг»
- Директор,
Запорiзька
Протягом останнiх
п’яти рокiв обiймав наступнi
посади:
ВАТ «Лист»
- Голова
правлiння,
ТОВ «Запорiжiнструмент
трейдiнг»
- Директор,
Запорiзька
облдержадмiнiстрацiя
– I заступник Голови
облдержадмiнiстрацiї
категорiї,
правлiння,
ТОВ «Запорiжiнструмент
трейдiнг»
- Директор, II
облдержадмiнiстрацiя
– I заступник Голови
облдержадмiнiстрацiї
IIЗапорiзька
категорiї,
ПРАТ «ЛИСТ» - Директор.
Паспорт серiї
СВ облдержадмiнiстрацiї
№ 986910, виданий Запорiзьким
облдержадмiнiстрацiя
– I заступник
Голови
II категорiї,
ПРАТ «ЛИСТ» - Директор.
Паспорт серiї
СВ № 986910, виданий Запорiзьким
РВ
УМВС
України
в
Запорiзькiй
областi
22
квiтня
2006
року.
Непогашенi
ПРАТ
«ЛИСТ»
- Директор.
Паспортобластi
серiї СВ22№квiтня
986910,
виданий
РВ УМВС
України
в Запорiзькiй
2006
року. Запорiзьким
Непогашенi
судимостi
корисливi
та посадовi злочини
Особу
на
РВ УМВСза
в Запорiзькiй
областi вiдсутнi.
22 квiтня
2006обрано
року. термiном
Непогашенi
судимостi
заУкраїни
корисливi
та посадовi злочини
вiдсутнi.
Особу
обрано
термiном
на
3роки.Повiдомлення
розмiщене,
як злочини
додаткове
до Повiдомлення,
опублiкованого
судимостi
за
корисливi
та
посадовi
вiдсутнi.
Особу
обрано
термiном
на
3роки.Повiдомлення розмiщене, як додаткове до Повiдомлення, опублiкованого
в Бюлетенi «Вiдомостi
НКЦПФР»
№ 88(2342)
11.05.2016 р.
III. Підпис 1.
3роки.Повiдомлення
розмiщене,
як додаткове
довiд
Повiдомлення,
опублiкованого
в Бюлетенi «Вiдомостi
НКЦПФР»
№ 88(2342)
вiд
11.05.2016 р.
III. Підпис 1.
Особа,
зазначена
нижче,НКЦПФР»
підтверджує
інформації,р.щоIII.міститься
в
Бюлетенi
«Вiдомостi
№ достовірність
88(2342) вiд 11.05.2016
Підпис 1.уу
Особа,
зазначена
нижче, підтверджує
достовірність
інформації, що міститься
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
згідно із
Особа,
зазначена
підтверджує
достовірність
інформації, що міститься
у
повідомленні,
танижче,
визнає,
що вона
несе відповідальність
згідно із
законодавством.
Найменування
посади
Правлiння згідно
Стулень
повідомленні,
та 2.
що вона
несеГолова
відповідальність
із
законодавством.
2.визнає,
Найменування
посади
Голова
Правлiння Стулень
Василь Iванович2.М.П.
06.12.2016 посади Голова Правлiння Стулень
законодавством.
Найменування
Василь Iванович М.П.
06.12.2016
Василь Iванович М.П. 06.12.2016
вчинення значного правочину. Предметом правочину є виконання робіт по
вчинення значного правочину. Предметом правочину є виконання робіт по
темі
«Розробка
робочих
креслень
механічного
обладнання
ГЕС Ла Фронтера
вчинення
значного
правочину.
Предметом
правочину
є виконання
робіт по
темі
«Розробка
робочих
креслень
механічного
обладнання
ГЕС Ла Фронтера
(Республіка
Чілі)»
згіднокреслень
Контракту
№13//16 від
05.12.2016
між
СПКТБ
темі
«Розробка
робочих
механічного
обладнання
ГЕС
ЛаАТ
Фронтера
(Республіка Чілі)» згідно Контракту №13//16 від 05.12.2016
між
АТ
СПКТБ
«Запоріжгідросталь»
та АТ
«West Energy»
(Республика
Парагвай).
(Республіка Чілі)» згідно
Контракту
№13//16
від 05.12.2016
між АТРинкова
СПКТБ
«Запоріжгідросталь»
та АТ
«West Energy»
(Республика
Парагвай).
Ринкова
вартість
робіт,
що
є
предметом
правочину,
визначена
згідно
законодавства
«Запоріжгідросталь»
та АТ «West
Energy» (Республика
Парагвай).
Ринкова
вартість робіт, що є предметом
правочину,
визначена згідно
законодавства
и
складає
5079,6
тис.грн(загальна
вартість
робіт
по
Контракту
№13/16
від
вартість
робіт,
що тис.грн(загальна
є предметом правочину,
згідно законодавства
и
складає
5079,6
вартістьвизначена
робіт по Контракту
№13/16 від
05.12.2016
складає
184300 євро, що
еквівалентно
5079,6
тис.грн
по курсу
и
складає
5079,6
тис.грн(загальна
вартість
робіт
по
Контракту
№13/16
від
05.12.2016 складає 184300 євро, що еквівалентно 5079,6 тис.грн по курсу
НБУ
на 05.12.16)
активів
за даними
05.12.2016
складаєВартість
184300 євро,
щоемітента
еквівалентно
5079,6 останньої
тис.грн по річної
курсу
НБУ
на 05.12.16)
Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
складає
20377
тис.грн.заСпіввідношення
ринкової
НБУ на 05.12.16)
Вартість
активів
емітента
даними останньої
річної
фінансової
звітності
складає
20377
тис.грн. Співвідношення
ринкової
вартості
послуг,
що є предметом
правочину,
до вартості
активів емітента
за
фінансової
звітності
складає
20377
тис.грн.
Співвідношення
ринкової
вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(у відсотках)
складає
25%.
вартості
послуг,
що
є
предметом
правочину,
до
вартості
активів
емітента
за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 25%.
Додаткові
критерії
для
віднесення
правочину
до
значного,
непередбачені
даними останньої
фінансової
звітності до
(у відсотках)
складає 25%.
Додаткові
критерії річної
для віднесення
правочину
значного, непередбачені
законодавством,
статутом
акціонерного
товариства
не визначені
Додаткові критерії
для віднесення
правочину
до значного,
непередбачені
законодавством,
статутом
акціонерного
товариства
не визначені
ІІІ. Підпис
законодавством, статутом акціонерного
товариства
не визначені
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
інформації, що
ІІІ. Підпис достовірність
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що
міститься
повідомленні,
та визнає,
що вона
несе відповідальність
згідно
1. Особа, уузазначена
нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
що
міститься
повідомленні,
та визнає,
що вона
несе відповідальність
згідно
із
законодавством.
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із
законодавством.
2.
Найменування
посади
Голова
Правління
Шубін
Валерій
Михайлович
із законодавством.
2.
Найменування посади Голова Правління Шубін Валерій Михайлович
М.П.
06.12.2016 посади Голова Правління Шубін Валерій Михайлович
2. Найменування
М.П.
06.12.2016
М.П. 06.12.2016

№234, 7 грудня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Проспект емісії облігацій

Товариства з обмеженою відповідальністю «Іпотечна компанія «Аркада-фонд»

1
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Проспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
Загальна інформація про емітента:
повне найменуван- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬня
НІСТЮ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»
Скорочене
ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА ФОНД»
найменування (за
наявності)
код за ЄДРПОУ
25586047
місцезнаходження
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б.34,
офіс 312/3
засоби зв'язку (теле- +38 (044) 254-56-89
фон, факс,
електронна пошта)
Дата проведення державної реєстрації 07 квітня
дата державної
реєстрації емітента; 1998 року. Свідоцтво про державну реєстрацію
орган, що здійснив ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»
державну реєстра- серії АОО № 051394. Номер запису про включенцію емітента
ня відомостей про юридичну особу до ЄДР
10681200000001359.
Державна перереєстрація ТОВ «ІПОТЕЧНА
КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД», що відбулася у
зв’язку зі зміною назви товариства, проведена
Голосіївською районною у м. Києві державною
адміністрацією, про що зроблено запис 29 грудня
2003 року у журналі реєстраційних справ за
№ 08534.
предмет і мета діяльності
Товариство створено з метою об'єднання матеріальних, фінансових та
інших ресурсів учасників для здійснення Товариством господарської
діяльності відповідно до законодавства України і отримання прибутку.
Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів, Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», «Про господарські товариства», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закону України «Про інвестиційну діяльність»,
Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про іпотечні облігації»,
Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та іншого законодавства
України Товариство може займатись підприємницькою діяльністю,
дотримуючись вимог законодавства.
Для вирішення статутних завдань предметом діяльності товариства в
Україні та за її межами визначається виключно надання фінансових
послуг, зокрема:
• залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення;
• фінансовий лізинг;
• надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту, за
рахунок власних коштів;
• надання гарантій і поручительств;
• факторинг;
• операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.
Для роботи в тих видах діяльності, які підлягають ліцензуванню,
Товариство зобов’язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у
порядку, встановленому законодавством України.
Товариство самостійно здійснює будь-які види зовнішньоекономічної
діяльності передбачені Статутом, а також користується повним обсягом
прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Статуту,
законодавства України та норм міжнародного законодавства.
Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів (в т.ч.
іпотечних), їх розміщення та викуп, видавати векселі та проводити
операції з цінними паперами у порядку, встановленому законодавством
України. Товариство має право вчиняти будь-які правочини в межах
чинного законодавства (укладати договори, угоди, тощо), в тому числі
договори про відчуження майна, що належить йому на праві власності,
передавати майно в користування, в заставу та заклад, набувати майно
будь-яким законним способом, брати кредити в установах банків, брати
та надавати позики.
Товариство може виступати засновником (учасником) інших суб’єктів
господарської діяльності, а також створювати філії, представництва та
інші відокремлені підрозділи.
Товариство має право бути учасником (членом) будь-яких об’єднань, як
господарського, так і негосподарського характеру.
Товариство має право придбавати, відчужувати та здійснювати інші
операції з активами, зокрема іпотечними, надавати фінансові кредити,
зобов’язання за якими забезпечене зокрема іпотечними активами, а
також здійснювати інші операції з фінансовими активами, зокрема, з
борговими зобов’язаннями та правом вимоги боргу, відповідно до Закону
України «Про іпотеку», Закону України «Про іпотечні облігації», Закону
України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та чинного законодавства
України.

8) перелік засновників емітента
Засновниками ТОВ »Фірма «Постачальник», правонаступником якого є ТОВ
«ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»», на дату його заснування були:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мелос»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Солітон»;
- Акціонерний комерційний банк «Аркада».
9) структура управління емітентом (органи управління емітентом,
порядок їх формування та компетенція згідно з установчими
документами емітента)
Вищим органом управління є Загальні збори учасників Товариства.
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює
Ревізійна комісія.
Учасники Товариства своє право на управління Товариством реалізують
через участь у Загальних зборах та інших органах Товариства. Загальні
збори учасників проводяться не менше одного разу на рік. Збори бувають
чергові та позачергові. На Загальних зборах учасників, при реєстрації
учасників, які беруть участь у Загальних зборах учасників, та в інших
випадках, при визначенні належних учасникам кількості голосів, учасники
мають кількість голосів, пропорційно їх вкладам (часткам) до статутного
капіталу Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю входить:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження
його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його
статутного капіталу;
в) створення, обрання та відкликання виконавчого органу Товариства;
г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення
та визначення повноважень відповідних контрольних органів (Ревізійної
комісії);
ґ) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії,
порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених законодавством,
визначення порядку покриття збитків;
д) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
е) виключення учасника Товариства та введення нових учасників
Товариства;
є) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, питання
реорганізації Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу;
ж) питання створення, реорганізації, ліквідації дочірніх підприємств (філій,
представництв), затвердження їх статутів та положень;
з) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
и) визнання та затвердження внесків учасників Товариства, залучення до
матеріальної відповідальності учасників, які прострочили виконання
зобов’язань по внескам;
і) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх
підприємств, філій та представництв;
ї) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує розмір
статутного капіталу Товариства;
й) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії,
порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку,
визначення порядку покриття збитків;
к) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для
представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.
л) прийняття рішення про утворення структурного підрозділу (служби) або
визначення (призначення) окремої посадової особи для проведення
внутрішнього аудиту (контролю);
м) затвердження Положення про внутрішній аудит (контроль).
З питань, зазначених у пунктах «а», «б» та «е» рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників
Товариства. При цьому учасник (його представник), якого виключають, у
голосуванні участі не бере.
Рішення Загальних зборів учасників приймаються більшістю не менше як у
¾ голосів учасників, які беруть участь у зборах, щодо:
- ліквідації Товариства;
- відчуження майна Товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше
відсотків майна Товариства.
- З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
Також до компетенції Загальних зборів учасників входить:
- затвердження регламентуючих Положень, в тому числі Регламент
Загальних зборів, Положень про Фонди, про розподілення прибутків;
- про залучення до матеріальної відповідальності посадових осіб;
- надання повноважень особам, які будуть представляти Товариство з
питань, які входять до компетенції Загальних зборів учасників;
- визначення умов контракту з Директором, а також особи, яка буде
підписувати від імені Товариства такий контракт;
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- визначення умов надання інформації конфіденційного характеру;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
- рішення питань входження в асоціації та інші господарські об’єднання.
Загальні збори (чергові чи позачергові) скликає Голова Товариства або Директор Товариства (в разі відсутності Голови Товариства) або учасник (-и),
яким у сукупності належить не менше 10% голосів. Голова Товариства та
Директор Товариства готують засідання, місце проведення зборів, порядок
денний. При цьому приймають від учасників письмові пропозиції щодо додаткових питань, які необхідно включити до порядку денного. Додатково до
порядку денного може бути включене питання, якщо про включення відповідного питання звернувся учасник або група учасників, у яких загальна
частка в статуному капіталі Товариства становить не менше 10%. Пропозиції про внесення додаткових питань повиння бути внесені не пізніше
25 днів до початку Загальних зборів.
Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники
(представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотків
голосів.
Позачергові загальні збори учасників скликаються Головою Товариства при
наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі, а також у
будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в
цілому, зокрема, якщо виникає.
Підставою для позачергових зборів можуть бути:
- неплатоспроможність Товариства;
- загроза значного скорочення статутного капіталу;
- будь-які випадки, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому
(зокрема, зміни в законодавстві, що потребують внесенні змін до установчих документів, положень, зміна напрямків діяльності, погодження укладення договорів, угод, контрактів, тощо) за ініціативою Директора або учасників, в порядку, передбаченому Статутом;
- суттєве порушення інтересів Товариства, за ініціативою Ревізійної комісії,
Директора або учасників в порядку, передбаченому Статутом.
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Директор призначається Загальними зборами учасників.
Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих,
що входять до компетенції Загальних зборів учасників.
Директор підзвітний Загальним зборам учасників, а також організує їх виконання. Директор не може приймати рішення з питань, що не входять в
коло його повноважень, в тому числі стосовно визнання учасників Товариства, оцінки їх вкладів (часток) в статутний капітал Товариства. У разі виникнення сумнівів по вказаному колу питань, Директор виносить його на
розгляд Загальних зборів або може скликати позачергові Загальні збори.
До компетенції Директора відносяться :
а) організація виконання рішень Загальних зборів учасників;
б) розгляд результатів господарської діяльності Товариства за обліковий
період (місяць, квартал, рік);
в) розгляд результатів роботи окремих підрозділів Товариства та їх керівництва з прийняттям відповідних рішень по результатам;
д) формування порядку денного Загальних зборів учасників, зберігання всіх
відповідних рішень зборів та протоколів, надання учасникам виписок з протоколів та копій рішень, що стосуються цього учасника;
ж) визначення організаційної структури Товариства;
з) вирішення питань по використанню прибутку та покриття збитків в межах
своїх повноважень;
і) розгляд та затвердження регламентуючих документів Товариства (в межах компетенції);
к) надання пропозицій Загальним зборам щодо розміру фонду дивідендів
та розміру авансових платежів по ним.
Директор має право:
а) розпоряджатись майном Товариства в межах своєї компетенції;
б) укладати та підписувати господарські та інші договори (угоди) від імені
Товариства в межах, що не перевищує розмір статутного капіталу (з розрахунку на одного контрагента протягом 1 робочого дня), а за відповідного
рішення Загальних зборів учасників укладати та підписувати договори, що
перевищують цей розмір;
в) видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові;
г) користуватись правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських
установах;
д) видавати довіреності, та товарно-розпорядчі документи;
е) заключати трудові договори, призначати керівників підрозділів, займатись
комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;
ж) встановлювати об’єми повноважень керівникам підрозділів (крім структурного підрозділу (служби)) з проведення внутрішнього аудиту (контролю)),
затверджувати посадові інструкції та штатні розклади;
з) передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам та керівникам підрозділів;
і) залучати експертів, радників і т.п.;
к) контролювати службову діяльність посадових осіб Товариства, крім голови Ревізійної комісії та керівника та працівників структурних підрозділів
(служби) з проведення внутрішнього аудиту (контролю) або окремої посадової особи, призначеної для проведення внутрішнього аудиту (контролю),
та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових
інструкцій, штатних розкладів, Статуту або законодавства приймати відповідні заходи згідно до власного розсуду та кодексу Законів про працю;
Директор зобов’язаний :
а) організовувати, забезпечувати та виконувати рішення Загальних зборів
Товариства;
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б) забезпечувати оперативне керування робочим, виробничим процесом
Товариства, його господарською діяльністю;
в) ефективно управляти майном та фінансами Товариства;
г) забезпечувати виконання зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Товариства;
д) розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві;
е) організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання,
забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
ж) забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;
з) регулярно звітувати перед Загальними зборами учасників Товариства
про свою діяльність.
Директор є посадовою особою Товариства. Директор без довіреності представляє інтереси Товариства в державних органах, судових інстанціях та
перед третіми особами. Правочин, вчинений Директором (укладений договір, угода, тощо) з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє
цивільні права та обов’язки для Товариства, лише у разі наступного схвалення (заствердження) правочину Загальними зборами учасників Товариства. Схвалення (затвердження) Загальними зборами учасників правочинів
створює, змінює і припиняє цивільні права та обов’язки Товариства з моменту вчинення цього правочину (укладення уговору, угоди, тощо).
Повноваження Директора діють з моменту прийняття рішення про них Загальними зборами та закінчується в момент проголошення результатів голосування про призначення персонально нового Директора.
Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства - Директора здійснює Ревізійна комісія, що утворюється Зборами учасників з їх числа в кількості 3-х осіб. органу директор не можуть бути членом Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія обирається на п’ятирічний строк. Ревізійна комісія в своїй
діяльності керується законодавством України, установчими документами
Товариства та внутрішніми регламентуючими документами. Ревізійна комісія має право залучать до перевірок експертні та аудиторські організації.
Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасника, або учасників,
що мають загалом частку в статутному капіталі Товариства не менше
10 %.
Ревізійна комісія може вимагати від посадових осіб Товариства надання їй
всіх необхідних документів для проведення перевірки, а також особистих
письмових пояснень. Якщо посадова особа відмовляється надати необхідні
документи або вони не можуть бути надані з вини цієї посадової особи, то
про це Ревізійною комісією складається акт. Якщо посадова особа відмовляється від надання особистих письмових пояснень, то про це теж складається акт ревізійною комісією.
Ревізійна комісія по результатам перевірок доповідає вищому органу Товариства - Загальним зборам, а при необхідності за власної ініціативи скликає
позачергові Загальні збори, згідно Статуту Товариства.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс Товариства.
Ревізійна комісія за власною ініціативою скликає позачергові збори Товариства, якщо вона виявить в процесі перевірок суттєві порушення інтересів
Товариства, або зловживання посадових осіб Товариства.
Повноваження Ревізійної комісії закінчуються після завершення строку її
повноважень, якщо такий встановлено, або у разі, якщо буде прийняте рішення Загальних зборів про переобрання всього її складу або когось з членів.
Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) здійснюють:
- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання інших передбачених законами функцій, пов’язаних з наглядом
та контролем за діяльністю Товариства як фінансової установи. Структурний підрозділ або окрема особа, що проводить внутрішній аудит (контроль),
підпорядковується вищому органу управління – Загальним зборам учасників та звітує перед ними.
Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.
Законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг
можуть бути встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).
10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації,
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця
роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени
Полянська Інна Олександрівна, директор
колегіального виконав- Рік народження: 1981 рік
чого органу або особа, Освіта: вища
яка здійснює повнова- Кваліфікація: економіст
ження одноосібного
Загальний виробничий стаж роботи: 17 років
виконавчого органу
5 місяців
Стаж роботи на даній посаді: 5 років 4 місяці
Основне місце роботи і посада на основному
місці роботи: ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ
«АРКАДА-ФОНД», директор
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голова та члени
наглядової ради (за
наявності)
ревізор або голова та
члени ревізійної комісії
(за наявності)
корпоративний
секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за
наявності)

Відповідно до Статуту емітента створення
наглядової ради не передбачено.
На дату прийняття рішення Ревізійну комісію
емітента не сформовано.
Відсутній

Відсутній
Бухгалтерський облік веде бухгалтер
Ємельяненко Людмила Володимирівна
11) відомості про середньо- Середньомісячна заробітна плата директора
місячну заробітну плату емітента складає:
членів колегіального
за ІІІ квартал 2016 року – 3000,00 грн.
виконавчого органу або за 2015 рік – 3000,00 грн.
особи, яка здійснює
повноваження
одноосібного виконавчого органу, за останній
квартал та завершений
фінансовий рік, що
передував року, у якому
подаються документи
2
1)

2)

3)

4)

3
1)

Інформація про статутний та власний капітал емітента:
розмір статутного
Статутний капітал товариства на дату прийкапіталу емітента на дату няття рішення про публічне розміщення облігаприйняття рішення про
цій складає 187 000 000,00 гривень (сто вісімпублічне розміщення
десят сім мільйонів гривень 00 копійок).
облігацій
Статутний капітал товариства повністю сплачений.
розмір частки у статутно- У директора емітента немає у власності
частки статутного капіталу.
му капіталі емітента, що
перебуває у власності
членів виконавчого
органу емітента або
особи, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу
(для емітента - акціонерного товариства також
кількість акцій)
перелік осіб, що мають у Не має осіб, що мають у статутному капіталі
емітента частку, що перевищує 10%.
статутному капіталі
емітента частку, що
перевищує 10 %
розмір власного капіталу Розмір власного капіталу емітента на останню
емітента на останню звітну звітну дату, що передує даті прийняття рішендату, що передує даті прий- ня про публічне розміщення облігацій складає
няття рішення про публіч- 191 674 тис. грн. (Сто дев’яносто один мільйон
не розміщення облігацій
шістсот сімдесят чотири тисячі гривень)
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій,
органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску,
форми випуску, форми існування
Товариством були проведені наступні випуски облігацій:
1. Іменні процентні облігації серії «А»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 39/2/01 від 27 липня 2001 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість - 40 000 (Сорок тисяч) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 4 000 000 (Чотири мільйони
гривень).
Строк обігу – 15 серпня 2001 року -15 листопада 2001 року.
Випуск погашений.
2. Іменні процентні облігації серії «В»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 40/2/01 від 27 липня 2001 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість - 50 000 (П’ятдесят тисяч) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 5 000 000 (П’ять мільйонів гривень).
Строк обігу – 15 серпня 2001 року -15 лютого 2002 року.
Випуск погашений.
3. Іменні процентні облігації серії «А»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 22/2/02 від 02 квітня 2002 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість - 5 000 (П’ять тисяч) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 500 000 (П’ятсот тисяч гривень).

Строк обігу – 15 квітня 2002 року –25 жовтня 2002 року.
Випуск погашений.
4. Іменні процентні облігації серії «В»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 23/2/02 від 02 квітня 2002 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 7 500 (Сім тисяч п’ятсот ) шт. процентних, іменних, випущених
в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 7 500 000 (Сім мільйонів п’ятсот
тисяч гривень).
Строк обігу - 15 квітня 2002 року –25 жовтня 2002 року .
Випуск погашений.
5. Іменні процентні облігації серії «С»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 24/2/02 від 02 квітня 2002 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 7 000 (Сім тисяч ) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 7 000 000 (Сім мільйонів гривень).
Дата погашення – 24 січня 2003 року.
Строк обігу – 15 квітня 2002 року –24 січня 2003 року.
Випуск погашений.
6. Процентні облігації на пред’явника серії «D»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 25/2/02 від 02 квітня 2002 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 2 000 (Дві тисячі) шт. процентних, на пред’явника, випущених в
документарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 2 000 000 (Два мільйони гривень).
Строк обігу - 15 квітня 2002 року –24 січня 2003 року.
Випуск погашений.
7. Іменні процентні облігації серії «Е»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 61/2/02 від 26 липня 2002 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 33 000 (Тридцять три тисячі ) шт. процентних, іменних,
випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 33 000 000 (Тридцять три
мільйони гривень).
Строк обігу – 27 серпня 2002 року – 25 серпня 2004 року.
Розпорядження ДКЦПФР № 4-С-О від 18.04.2005 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
8. Іменні процентні облігації серії «F»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 63-1/2/02 від 16 серпня 2002 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 200 000 (Двісті тисяч ) шт. процентних, на пред’явника,
випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 20 000 000 (Двадцять мільйонів
гривень).
Строк обігу - 27 серпня 2002 року – 25 серпня 2004 року.
Випуск погашений.
9. Іменні процентні облігації серії «G»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 15/2/03 від 20 лютого 2003 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 50 000 (П’ятдесят тисяч) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів
гривень).
Строк обігу – 3 березня 2003 року – 25 лютого 2005 року.
У зв’язку з розміщенням не в повному обсязі, на фактично розміщену
кількість облігацій видано свідоцтво № 74/2/05 від 13.04.2005 року на
загальну суму 13 775 000,00 (тринадцять мільйонів сімсот сімдесят п’ять
тисяч гривень 00 копійок).
Розпорядження ДКЦПФР №7-С-О від 18.04.2005 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10. Іменні процентні облігації серії «H»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 16/2/03 від 20 лютого 2003 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 10 000 (Десять тисяч) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 10 000 000 (Десять мільйонів
гривень).
Строк обігу - 27 лютого 2004 року – 25 лютого 2005 року.
У зв’язку з розміщенням не в повному обсязі, на фактично розміщену
кількість облігацій видано свідоцтво № 73/2/05 від 13.04.2005 року на
загальну суму 8 609 000,00 (вісім мільйонів шістсот дев’ять тисяч гривень
00 копійок).
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Розпорядження ДКЦПФР №6-С-О від 18.04.2005 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
11. Іменні процентні облігації серії «І»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 17/2/03 від 20 лютого 2003 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 100 000 (Сто тисяч ) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 10 000 000 (Десять мільйонів гривень).
Строк обігу – 3 березня 2003 року – 25 лютого 2005 року.
Розпорядження ДКЦПФР №5-С-О від 18.04.2005 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
12. Іменні процентні облігації серії «J»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 47/2/04 від 05 травня 2004 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 27 000 (Двадцять сім тисяч ) шт. процентних, іменних,
випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 27 000 000 (Двадцять сім
мільйонів гривень).
Строк обігу – 17 травня 2004 року – 24 січня 2025 року.
13. Іменні процентні облігації серії «K»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 98/2/04 від 30 липня 2004 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 300 000(Триста тисяч ) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 30 000 000 (Тридцять мільйонів
гривень).
Строк обігу – 02 серпня 2004 року – 24 серпня 2006 року.
Розпорядження ДКЦПФР №41-С-О від 22.09.2006 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
14. Іменні процентні облігації серії «L»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 99/2/04 від 30 липня 2004 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 100 000(Сто тисяч ) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 10 000 000 (Десять мільйонів
гривень).
Строк обігу – 02 серпня 2004 року – 24 серпня 2006 року.
Розпорядження ДКЦПФР №40-С-О від 22.09.2006 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
15. Іменні процентні облігації серії «M»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 101/2/04 від 10 серпня 2004 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 35 000 (Тридцять п’ять тисяч ) шт. процентних, іменних,
випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 35 000 000 (Тридцять п’ять
мільйонів гривень).
Строк обігу – 25 серпня 2004 року – 22 серпня 2007 року.
Розпорядження ДКЦПФР №80-С-О від 01.10.2007 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
16. Іменні процентні облігації серії «N»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 78/2/05 від 20 квітня 2005 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 220 000 (Двісті двадцять тисяч ) шт. процентних, іменних,
випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 22 000 000 (Двадцять два
мільйони гривень).
Строк обігу – 25 квітня 2005 року – 22 серпня 2007 року.
Розпорядження ДКЦПФР №71-С-О від 14.09.2007 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
17. Іменні процентні облігації серії «O»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 88/2/05 від 12 травня 2005 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 70 000 (Сімдесят тисяч ) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 70 000 000 (Сімдесят мільйонів
гривень).
Строк обігу – 25 травня 2005 року – 21 серпня 2008 року.
Розпорядження ДКЦПФР №188-С-О від 23.09.2008 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
18. Іменні процентні облігації серії «Р»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 20/2/06 від 30 січня 2006 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
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Кількість – 1 000 000 (Один мільйон) шт. процентних, іменних, випущених
в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 100 000 000 (Сто мільйонів
гривень).
Строк обігу – 25 травня 2005 року – 24 грудня 2010 року.
Розпорядження ДКЦПФР №18-С-О від 19.01.2011 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
19. Іменні процентні облігації серії «R»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 221/2/06 від 06 травня 2006 р.
Орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 200 000 (Двісті тисяч ) шт. процентних, іменних, випущених в
бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.
Загальний номінальний обсяг випуску – 200 000 000 (Двісті мільйонів гривень).
Строк обігу – 25 травня 2006 року – 24 серпня 2010 року.
Розпорядження ДКЦПФР №330-С-О від 24.09.2010 року про скасування
реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
20. Іменні відсоткові облігації серії «S»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №450/2/07 від 10 серпня 2007 р.
Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 400 000 (Чотириста тисяч) шт., відсоткових, іменних, випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 40 000 000 (Сорок мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 24 червня 2010 року.
Розпорядження ДКЦПФР №186-КФ-С-О від 05.12.2012 року про скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
21. Іменні відсоткові облігації серії «T»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №451/2/07 від 10 серпня 2007 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 92 600 (Дев’яносто дві тисячі шістсот) шт., відсоткових,
іменних, випущених в бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 9 260 000 (Дев’ять мільйонів двісті
шістдесят тисяч гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 24 червня 2010 року.
Емітент повністю виконав перед власниками зобов’язання за облігаціями.
22. Іменні відсоткові облігації серії «U»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №188/2/08 від 21 лютого 2008 р.
Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 800 000 (Вісімсот тисяч) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 80 000 000 (Вісімдесят мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 24 червня 2010 року.
Розпорядження НКЦПФР №132-КФ-С-О від 17.06.2016 року про
скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій.
23. Іменні відсоткові облігації серії «V»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №189/2/08 від 21 серпня 2008 р.
Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 378 380 (Триста сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят) шт.,
відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 37 830 000,00 грн. (Тридцять сім
мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 24 червня 2010 року.
Розпорядження ДКЦПФР №185-КФ-С-О від 05.12.2012 року про скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
24. Іменні відсоткові забезпечені облігації серії «W».
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №66/2/10 від 16 листопада 2010 р.
Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 3 000 000 (Три мільйони) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 300 000 000,00 грн. (Триста
мільйонів гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 23 серпня 2012 року.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Розпорядження ДКЦПФР №165-КФ-С-О від 19.10.2012 року про скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
25. Іменні відсоткові облігації серії «Х».
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №111/2/10 від 16 березня 2011 р.
Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 1 000 000 (Один мільйон) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 23 серпня 2013 року.
Розпорядження НКЦПФР №221-КФ-С-О від 14.10.2013 року про
скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій.
26. Іменні відсоткові облігації серії «Z».
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №14/2/12 від 29 лютого 2012 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 1 300 000 (Один мільйон триста тисяч) шт., відсоткових,
іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 130 000 000,00 грн. (Сто тридцять
мільйонів гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 22 грудня 2016 року.
27. Іменні відсоткові облігації серії «АА».
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №195/2/2012 від 30 липня 2012 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 800 000 (Вісімсот тисяч) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 80 000 000,00 грн. (Вісімдесят
мільйонів гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 24 серпня 2016 року
включно.
Розпорядження НКЦПФР №184-КФ-С-О від 19.09.2016 року про
скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій
28. Іменні відсоткові облігації серії «АВ»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 217/2/2012 від 13 серпня 2012 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 500 000 (п’ятсот тисяч) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску – 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят
мільйонів гривень).
Розпорядження НКЦПФР №245-КФ-С-О від 18.12.2015 року про
скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій.
29. Іменні відсоткові облігації серії «АС»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 218/2/2012 від 13 серпня 2012 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 1 400 000 ( один мільйон чотириста тисяч) шт., відсоткових,
іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску –140 000 000,00 грн. ( сто сорок
мільйонів гривень).
Розпорядження НКЦПФР №240-КФ-С-О від 09.10.2014 року про
скасування реєстрації випуску та Свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій.
30. Іменні відсоткові облігації серії «АD»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 98/2/2013 від 18 червня 2013 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 1 000 000 (один мільйон) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску –100 000 000,00 грн. (сто мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 21 липня 2016 року.
31. Іменні відсоткові облігації серії «АЕ»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 226/2/2013 від 29 листопада 2013 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 1 000 000 (один мільйон) шт., відсоткових, іменних, бездокументарної форми існування.

Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску –100 000 000,00 грн. (сто мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 24 вересня 2017 року.
32. Іменні відсоткові облігації серії «АF»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №126/2/2014 від 23 вересня 2014 р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 1 000 000 (один мільйон) шт., відсоткових, іменних, забезпечених, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску –100 000 000,00 грн. (сто мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 24 вересня 2018 року.
33. Іменні відсоткові облігації серії «АG»
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №151/2/2015 від 17 грудня 2015р.
Орган, що видав свідоцтво - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Кількість – 400 000 (чотириста тисяч) шт., відсоткових, іменних, забезпечених, бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість облігації – 100,00 (Сто) гривень
Загальний номінальний обсяг випуску –40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів
гривень).
Строк обігу – Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 23 жовтня 2017 року.
2)

3)
4
1)
2)

3)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються
цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
Найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА
БІРЖА ПФТС»,
місцезнаходження - Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична,
будинок 42-44,
телефон +38 (044) 277-50-00, факс +38 (044) 277-50-01
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21672206.
Державна реєстрація юридичної особи проведена Печерською районною у
м. Києві державною адміністрацією 03.11.2008 року.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Професійна діяльність на фондовому ринку. Діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку. Серія АД №034421 від 11.06.2012 року,
термін дії 05.03.2009-05.03.2019 р.
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20064500;
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського,
будинок 36-В.
номери телефонів та факсів Телефон/факс +38 (044) 490-57-89.
Державна реєстрація юридичної особи проведена Голосіївською районною
у м. Києві державною адміністрацією 03.07.1997 року.
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Професійна діяльність на фондовому ринку. Діяльність з організації торгівлі на
фондовому ринку. Серія АВ №581146 від 05.04.2011 року, термін дії
10.08.2007р. – 10.08.2017р.
відомості про фондові біржі, до лістингу яких Всі випущені облігації
включені облігації емітента
позалістингові.
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський
стан:
чисельність штатних працівників (станом
6 (шість) осіб
на останнє число кварталу, що передував
кварталу, у якому подаються документи)
перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів
діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
Ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності відповідно до
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
товариство не має.
Товариство внесено до реєстру фінансових установ, Свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата прийняття та номер рішення про
видачу Свідоцтва - 23.12.2004 р. №3139, реєстраційний номер 13101373,
серія та номер Свідоцтва - ФК №43, дата видачі Свідоцтва – 23.12.2004
року.
Товариство має Дозвіл на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів,
виданий державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України №1 від 06.03.2008 року (без зазначення строку дії).
опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів Основним видом діяльності товариства є надання
продукції (послуг,
фінансових послуг.
робіт), що виробляє
За 9 місяців 2016 року товариством було укладено
(надає, здійснює)
4 договори факторингу на суму 240 млн. гривень
емітент
та надано кредитів юридичним та фізичним
особам на суму 25522 тис. гривень.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
За ІІІ квартал 2016 року товариством не було
укладено договір факторингу, надано кредитів
юридичним та фізичним особам на суму 2 365 тис.
гривень.
Станом на 30.09.2016 року товариством була
здійснена емісія 33 випуски (серій) облігацій
загальною номінальною вартістю 1950,09 млн.
грн. Облігації семи серій, що знаходяться в обігу,
мають інвестиційний рівень рейтингу за
національною рейтинговою шкалою.
Зобов’язання перед власниками облігацій за
облігаціями, строк обігу яких минув, завжди
виконувались емітентом своєчасно і в повному
обсязі. Випадків прострочення виплати процентів
не відбувалось.

- за серією AЕ – 100 000 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 100 000 тис. гривень;
- за серією AF – 100 000 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 100 000 тис. гривень;
- за серією АG –40 000 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 40 000 тис. гривень.
Вид валюти зобов'язання – національна валюта України - гривня;
Строк і порядок виконання зобов’язання – вказані зобов’язання підлягають виконанню шляхом погашення облігацій відповідно до умов їх
розміщення. Строк погашення облігацій настає:
- за серією «J» – 25 січня 2025 року;
- за серією «Z» - 23.12.2016 р.-25.01.2017 р.
- за серією «AD» - 22.07.2016 р. – 20.07.2017 р.
- за серією «АЕ» - 25.09.2017 р. – 24.10.2017 р.
- за серією «АF» - 25.09.2018р. - 24 .10.2018р.
- за серією АG – 24.10.2017р. – 23.11.2017р.
Рішень судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення
зобов'язань за облігаціями ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДАФОНД» не має.
які не були виконані:
Не має
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата
укладання правочину, сторони, вид правочину);
кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним
правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок
виконання кредитного правочину; дата виникнення
прострочення зобов'язання за кредитним правочином,
його розмір і стадія погашення; рішення судів, що
стосуються виникнення, виконання та припинення
зобов'язань за укладеним кредитним правочином

ринки збуту та
особливості розвитку
галузі, у якій
здійснює діяльність
емітент

обсяги та
напрями
інвестиційної
діяльності
емітента

Товариство надає фінансові послуги юридичним
та фізичним особам, переважно в місті Києві.
Основним партнером товариства на ринку
фінансових послуг, зокрема, з операцій
факторингу, є ПАТ АКБ «АРКАДА». Боржниками
за кредитами, право вимоги за якими товариство
набуло за договорами факторингу, насамперед є
підприємства будівельної галузі. Боржниками за
кредитними договорами, укладеними товариством, є юридичні та фізичні особи.
Станом на 30.09.2016 року товариством не було
проінвестовано. в боргові зобов’язання юридичних
осіб (облігації та векселі), в акції підприємств про
інвестовано – 2 320 тис грн. та в інші цінні папери
(інвестиційні сертифікати) – 283 млн. грн. В
корпоративні права інших товариств - 855 тис. грн.
За ІІІ квартал 2016 року проінвестовано 105 млн. грн.
в інші цінні папери (інвестиційні сертифікати),
2 320 тис. грн. - в акції.

стратегію досліджень
та розробок
основних конкурентів
емітента

Власні наукові дослідження та розробки
товариством не проводились.
Основними конкурентами товариства є
вітчизняні небанківські фінансові установи, що
здійснюють операції факторингу та надають
кредити за рахунок власних коштів.
Товариство не приймає участі в асоціаціях,
консорціумах, концернах, корпораціях, інших
об'єднаннях підприємств

відомості про участь
емітента в асоціаціях,
консорціумах,
концернах, корпораціях, інших об'єднаннях
підприємств
відомості про філії та Товариство не має дочірніх підприємств, філій,
представництва
представництв та інших відокремлених
емітента
підрозділів.
4)

відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія
емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину,
сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним
правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним
правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного
правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним
правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та
припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином
На дату прийняття рішення про розміщення облігацій ТОВ «Іпотечна
компанія «Аркада-фонд» має зобов’язання перед власниками облігацій
наступних серій:
- Серія «J», Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 47/2/04 від 05 травня
2004 р.
- Серія «Z», Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 14/2/12 від 29 лютого
2012 року.
- Серія «АD», Свідоцтво про реєстрацію випуску - №98/2/2013 від
18 червня 2013 р.
- Серія «АЕ», Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 226/2/2013 від
29 листопада 2013 р.
- Серія «АF», Свідоцтво про реєстрацію випуску - №126/2/2014 від
23 вересня 2014 р.
- Серія «АG», Свідоцтво про реєстрацію випуску - №151/2/2015 від
17 грудня 2015р.
Облігації належать юридичним та фізичним особам та фондам банківського управління, управителем яких є ПАТ АКБ «АРКАДА».
Сума зобов'язання ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» за
кожною серією облігацій на дату прийняття рішення про розміщення
облігацій становить:
- за серією «J» – 71 тис. грн. при загальній номінальній вартості випуску
облігацій 27000 тис. гривень;
- за серією «Z» - 130 000,00 тис. гривень при загальній номінальній
вартості випуску облігацій 130 000 тис. гривень;
- за серією AD – 100 000 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 100 000 тис. гривень.;
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5)

можливі
фактори
ризику в
діяльності
емітента

На діяльність товариства можуть вплинути загальні та
специфічні ризики.
До загальних ризиків відносяться: нестабільність
законодавства, погіршення економічної ситуації в Україні,
зміна податкової політики, форс-мажорні обставини.
Специфічним ризиком для обраного товариством
напрямку діяльності є ризик невиконання боржників своїх
зобов’язань за кредитними угодами. Мінімізація цього
ризику забезпечується заставою нерухомого майна, якою
забезпечено виконання боржниками своїх зобов’язань за
кредитними угодами.

6)

перспективи
діяльності
емітента на
поточний та
наступні
роки

Протягом 2016-2020 років товариство планує продовжувати діяльність з набуття прав вимоги за зобов’язаннями
фізичних осіб перед ПАТ АКБ «АРКАДА», здійснювати
операції факторингу та надавати кредити за рахунок
власних коштів. Товариство також має на меті здійснити
випуск іпотечних сертифікатів.
Крім того, товариство планує придбавати цінні папери, що випущені іншими юридичними особами, резидентами та нерезидентами України, якщо ці цінні папери випускались емітентами
для організації програм довгострокового кредитування населення, реалізації будівельних проектів та впровадження нових
передових технологій в галузях, пов’язаних з будівництвом та
виробництвом будівельних матеріалів.

7)

відомості про юридичних осіб, у Емітент не володіє більш ніж 10%
яких емітент володіє більше ніж статутного капіталу жодної
10 відсотками статутного капіталу юридичної особи.
(активів), у тому числі про дочірні
підприємства

8) відомості про провадження у
По відношенню до товариства справ
справі про банкрутство або про
про банкрутство або про застосуванзастосування санації до емітента ня санації не впроваджувалось.
чи юридичної особи, у результаті
реорганізації якої утворився
емітент, протягом трьох років, що
передували року здійснення
розміщення облігацій
9)

баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати
(звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу,
у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту
емісії облігацій

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2016р. тис. грн.
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
АКТИВ
Код
На
На
рядка початок
кінець
звітного звітного
періоду
періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
118
первісна вартість
1001
8
143
накопичена амортизація
1002
(8)
(25)
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби:
1010
18
13
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна власність довгострокових біологічних
активів
накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
У тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
ПАСИВ
1. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Внески до зареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
II. Додаткові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобовязання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпеченні витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви

1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

69
(51)
-

69
(56)
-

1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060
1065

855
184 460
-

855
184 572
-

1090
1095

185 333

185 558

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

15

46

1130
1135
1136
1140

339
333
12 632

183
102
15 413

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

285 817
234 415
4 257
4 257
-

178 021
285 065
18 577
18 577
--

1182
1183
1184
1190
1195
1200

537 475
-

497 305
-

1300

722 808

682 863

Код
рядка

На
початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

187 000
424
5 416
192 840

187 000
424
4 250
191 674

1500
1405
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

219 732
-

121 329
-

У тому числі:
резерви довгострокових зобов’язань
Резерви збитків або резерв належних виплат
Резерв незароблених премій
Інші страхові резерви
Інвестиційні контакти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

1531

-

-

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

219 732

121 329

1600
1605

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

310 149
12
2
3
5
-

369 786
2
7
-

1640

-

-

1645

-

-

1650

-

-

1660
1665
1670
1690
1695
1700

65
310 236
-

65
369 860
-

1800

-

-

1900

722 808

682 863

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2016р.
Форма №2
Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2
2000

3
-

За аналогічний період
попереднього року
4
14

2050

-

-

Код
За
поряд- звітний
ку
період

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів.
Робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2090
2095
2120 418 871
2130
(430)
2150
2180 (419 607)

14
158 780
(352)
(158 128)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1 166)
-

314
-

2290
2295
2300
2305

(1 166)
-

-

2350
2355

(1 166)

314
-

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Код
порядку
2
2400

За аналогічЗа
ний період
звітний
попередньоперіод
го року
3
4
-

13

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний доход до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та
2460)

2405
2410
2415

-

-

2445
2450
2455

-

-

2460
2465

(1 166)

314

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
307
67
22
419 641
420 037

За аналогічний період
попереднього
року
4
234
86
4
158 156
158 480

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічЗа
Код
ний період
Найменування показника
звітний
рядка
попереднього
період
року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих
2605
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2615
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
10) баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та
проспекту емісії облігацій
БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015р.
Форма №1
Код за ДКУД
На
Код початок
АКТИВ
рядка звітного
періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
8
накопичена амортизація
1002
(8)
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби:
1010
19
первісна вартість
1011
69
знос
1012
(50)
Інвестиційна нерухомість
1015
Довгострокові біологічні активи
1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030
Які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
Інші фінансові інвестиції
1035
16 262
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040 291 760
Відстрочені податкові активи
1045
188
Гудвіл
1050
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
Залишок коштів у централізованих страхових
1065
резервних фондах
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом І
1095 308 229
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
1125
17
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками
за виданими авансами
1130
з бюджетом
1135
358
у тому числі з податку на прибуток
1136
317

14

тис. грн.
1801001
На
кінець
звітного
періоду
8
(8)
18
69
(51)
855
184 460
185 333
15
339
333

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс
ПАСИВ
1. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
II. Додаткові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

1140

8 179

12 632

1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195
1200

193 092
210 870
2 329
2 329
414 845
-

285 817
234 415
4 257
4 257
537 475
-

1300

723 074

722 808

Код
рядка

На
На
початок кінець
звітного звітного
періоду періоду

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

187 000
424
5 045
192 469

187 000
424
5 416
192 840

1500
1510
1515
1520
1525
1595

400 483
400 483

219 732
219 732

1600

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695
1700

130 035
13
1
3
5
65
130 122
-

310 149
12
2
3
5
65
310 236
-

1900

723 074

722 808

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2
Код за ДКУД
1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів.
Робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток

Код
порядку

За
звітний
період

2
2000

3
-

За
аналогічний
період
попереднього року
4
-

2050

-

-

2090
2095
2120 310 920
2130
(498)
2150
2180 (309 844)

74 446
(494)
(77 675)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

578
-

(3 723)
-

2290
2295
2300

578
(207)

(3 723)
-
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Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2305

-

-

2350
2355

371
-

(3 723)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За аналогічЗа
поний період
Найменування показника
звітний
рядпопередньоперіод
ку
го року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний доход до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465
371
(3 723)
ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний За аналогічний період
Найменування показника
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
332
312
Відрахування на соціальні заходи 2510
122
113
Амортизація
2515
1
6
Інші операційні витрати
2520
309 887
77 739
Разом
2550
310 342
78 170

2

3

4

5
1)

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічЗа
Код
ний період
Найменування показника
звітний
рядка
попереднього
період
року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих
2605
акцій
2610
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 2615
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
5

1

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІза ЄДРПОУ аудиторської
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ
фірми або прізвище, ім'я АУДИТ-ФІНАНСИ»
та по батькові аудитора
Код ЄДРПОУ 34619277
місцезнаходження або
вул. О. Гончара 41, 3 поверх, місто Київ,
місце проживання
Україна
реквізити свідоцтва про
Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів №3886
внесення до реєстру
чинного до 21.04.2021р.
аудиторських фірм, які
можуть проводити
аудиторські перевірки
професійних учасників
ринку цінних паперів
(якщо емітент є професійним учасником ринку
цінних паперів)
реквізити свідоцтва про
Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів №3886
включення до Реєстру
аудиторських фірм та
чинного до 21.04.2021р.
аудиторів, виданого
Аудиторською палатою
України
2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення
Дата і номер рішення
Рішення про публічне розміщення облігацій
(протоколу) про публічне/ прийнято загальними зборами учасників
приватне розміщення
ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДАоблігацій; найменування
ФОНД», Протокол № 27/10 від 27 жовтня
органу, який прийняв
2016 року.
рішення; порядок
В голосуванні брали участь 11 осіб, які
проведення та кількість
наділені правом голосування 100% голосів
учасників голосування;
– сто вісімдесят сім мільйонів голосів.
кількість та відсоток
Рішення прийнято одностайно - сто
голосів, якими
вісімдесят сім мільйонів голосів - 100%
приймалось рішення про
присутніх на зборах
розміщення

2)

Мета використання
фінансових ресурсів,
залучених від публічного/
приватного розміщення
облігацій (конкретні обсяги
та напрями використання)

Фінансові ресурси, залучені від розміщення
облігацій, в повному обсязі 200 000 000,00 грн.
(двісті мільйонів гривень 00 коп.) будуть
спрямовані на розвиток основної діяльності
товариства, зокрема на здійснення
операцій факторингу та/або на набуття
права вимоги за кредитами, забезпеченими
заставою нерухомості, на придбання
боргових зобов’язань, цінних паперів,
емітованих іншими юридичними особами.
Джерела погашення та
Джерелами погашення та виплати доходу
за облігаціями стануть кошти, що надійдуть
виплати доходу за
від боржників в рахунок погашення ними
облігаціями
своїх зобов’язань за кредитними угодами,
від операцій з цінними паперами та іншими
борговими зобов’язаннями, та які
залишаться в розпорядженні товариства
після розрахунків з бюджетом і сплати
інших обов’язкових платежів.
Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при
публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для
формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття
збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від
продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
Товариство зобов’язується не використовувати кошти, отримані
при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і
поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків
від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від
продажу облігацій як результату поточної господарської
діяльності.
Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/
приватного розміщення:
параметри випуску:
характеристика облігацій
облігації іменні, відсоткові, звичайні
(іменні; відсоткові/цільові/
(незабезпечені)
дисконтні; звичайні
(незабезпечені) / забезпечені)
кількість облігацій
2 000 000 (два мільйони) штук
номінальна вартість
100,00 гривень (сто гривень 00 копійок)
облігації
загальна номінальна вартість 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів
випуску облігацій
гривень 00 копійок)
серія облігацій*
Облігації випускаються однією серією
«AН»
кількість облігацій та
порядкові номери облігацій
в серії облігацій*
загальна номінальна
вартість облігацій в серії
облігацій*
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення
про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука / гарантія
/ страхування ризиків непогашення
основної суми боргу/непогашення
основної суми боргу та невиплати
доходу за облігаціями)
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код
за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/
страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
розмір власного капіталу
поручителя(ів)/гаранта(ів)

Облігації звичайні (незабезпечені)

Облігації звичайні (незабезпечені)
Облігації звичайні (незабезпечені)

Облігації звичайні (незабезпечені)

реквізити документів, що підтверджу- Облігації звичайні (незабезпечені)
ють забезпечення (гарантія / договір
поруки / договір страхування ризиків
непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями)
істотні умови договору поруки чи
Облігації звичайні (незабезпечені)
страхування ризиків непогашення
основної суми боргу/непогашення
основної суми боргу та невиплати
доходу за облігаціями (сума
забезпечення, строк і порядок
виконання договору) або основні
положення гарантії (гарантійного
листа): сума, на яку надається
гарантія, строк і порядок виконання
відомості про наявність між
емітентом та поручителем/гарантом/
страховиком відносин контролю,
укладених правочинів тощо

Облігації звичайні (незабезпечені)
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баланс та звіт про фінансові
Облігації звичайні (незабезпечені)
результати поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний
рік, що передував року, у якому
подаються документи для
реєстрації випуску та проспекту
емісії облігацій
3)

порядок та умови конвертації
емітент не є акціонерним товариоблігацій у власні акції емітента ством
(для емітентів - акціонерних товариств)*

4)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо
яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
Власники облігацій мають право:
- отримувати відсотковий дохід за облігаціями, в порядку та строки,
встановлені умовами розміщення;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх
погашення;
- подати облігації емітенту до погашення та/або до дострокового викупу;
- здійснювати з облігаціями операції купівлі-продажу та/або міни протягом
строку обігу облігацій;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать законодавству.

5)

6)

6
1)

інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбача- ється виконання зобов'язань за цільовими облігаціями,
власника земельної ділянки або землекористувача, замовника,
забудовника та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на
будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та
інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду
(договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта
емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи
для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві
об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору,
договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі
укладання такого договору)
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення
цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування
будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/
або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства,
дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її
оновлення*
Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
дати початку та
Дата початку укладення договорів з першими
закінчення укладення власниками – 26 грудня 2016 року;
договорів з першими Дата закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі власниками – 25 грудня 2017 року.
публічного/приватно- Товариство здійснює укладання договорів з
першими власниками облігацій самостійно, але
го розміщення
облігацій; адреса, де через організатора торгівлі Публічне акціонерне
відбуватиметься
товариство «Фондова біржа ПФТС» за його
укладення договорів з місцезнаходженням: Україна, 01004, м. Київ,
першими власниками вулиця Шовковична, будинок 42-44, тел. +38
у процесі публічного/ (044) 277-50-00, факс +38 (044) 277-50-01.
приватного розміщення облігацій

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення
облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено
договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
Якщо на запланований обсяг облігацій буде укладено договори з
першими власниками достроково та облігації повністю оплачені Загальні
збори учасників можуть прийняти рішення про дострокове закінчення
укладання договорів з першими власниками.

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення
договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного
розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено
договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
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4)

5)

6)

7)

8)

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про дострокове закінчення
укладення договорів з першими власниками облігацій. Товариство після прийняття Загальними зборами учасників товариства рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, затверджує
результати укладення договорів з першими власниками, результати розміщення та Звіт про результати розміщення облігацій, може подати на реєстрацію до
реєструвального органу звіт про результати розміщення облігацій.
порядок подання заяв на придбання облігацій
Власниками облігацій при укладенні договорів з першими власниками
можуть стати будь-які фізичні та юридичні особи, інституційні інвестори, в
тому числі інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди), резиденти та нерезиденти України.
Товариство приймає від потенційних перших власників облігацій заяви на
придбання облігацій серії AН, а саме:
дата початку прийняття заяв на придбання облігацій серії AН – 26 грудня
2016 року (включно).
дата закінчення прийняття заяв на придбання облігацій серії AН –
25 грудня 2017 року (включно).
Заява потенційного першого власника оформлюється за формою,
затвердженою Товариством.
Особа, що придбаває облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних
паперах у обраної нею депозитарної установи.
З метою виконання вимог чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, за запитом товариства покупець облігацій
зобов’язаний надати документи для проведення його ідентифікації.
Потенційні перші власники облігацій подають заяви про придбання
облігацій за адресою Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа
ПФТС»: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44
порядок укладання
договорів купівліпродажу облігацій

Укладання договорів з першими власниками
облігацій буде проводитись на фондовій біржі
ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
Укладання договорів з першими власниками
облігацій на ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
проводиться згідно правил ПАТ «Фондова біржа
ПФТС» та відповідно до вимог законодавства.
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу
Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками виоблігацій під час розміщення
значається товариством щоденно з ура(за номінальною вартістю / з
дисконтом (нижче номінальної хуванням попиту та ринкових умов, але
вартості) / з премією (вище
не може бути меншою номінальної вартості облігацій.
номінальної вартості))
валюта, у якій здійснюється
Оплата облігацій здійснюється у
оплата облігацій (національна національній валюті України – гривні.
або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та Оплата облігацій здійснюється шляхом
номер поточного рахунку, на який внесення повної вартості облігацій на
вноситиметься оплата за облігації поточний рахунок ТОВ «ІПОТЕЧНА
(якщо оплата облігацій здійсню- КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»
ється у національній валюті та № 26507016164 в ПАТ АКБ «АРКАДА»,
іноземній валюті, - окремо вказу- м. Київ, код банку 322335, ідентифікаються номери рахунків у націо- ційний код за ЄДРПОУ 25586047.
нальній та іноземній валютах)
строк оплати облігацій
При укладанні договорів з першими власниками облігацій, їх оплата здійснюється покупцями у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі, але не пізніше 25 грудня 2017 року (включно).
Оплата облігацій серії AН здійснюється в національній валюті – гривні, шляхом перерахування вартості облігацій на рахунок Емітента №26507016164
в ПАТ АКБ «АРКАДА» м. Київ, код банку 322335.
Переказ облігацій серії AН на рахунок покупця в депозитарній установі здійснюється в порядку та у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі.
Для купівлі облігацій серії AН власник облігацій обов’язково повинен мати
відкритий рахунок у цінних паперах в одній із депозитарних установ, відповідно до чинного законодавства України.
Розрахунки за облігаціями під час укладання договорів з першими власниками здійснюватимуться без використання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами, а саме, андеррайтингу
реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)
відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про
публічне розміщення облігацій):
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Фондова біржа ПФТС».

№234, 7 грудня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
код за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206;
Державна реєстрація юридичної особи
проведена Печерською районною у м. Києві
державною адміністрацією 03.11.2008 року.
місцезнаходження
01004, м. Київ, вулиця Шовковична,
будинок 42-44
номери телефонів та факсів Телефон +38 (044) 277-50-00,
факс +38 (044) 277-50-01.
номер і дата видачі ліцензії
Ліцензія Національної комісії з цінних
на провадження професійної паперів та фондового ринку «Професійна
діяльності на фондовому
діяльність на фондовому ринку. Діяльність
ринку - діяльності з організа- з організації торгівлі на фондовому ринку.
ції торгівлі на фондовому
Серія АД №034421 від 11.06.2012 року,
термін дії 05.03.2009-05.03.2019 р.
ринку

1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження,
коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії AН.
Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AН згідно
з законодавством не визначається.

2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї
юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого
витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або
засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної
особи)
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії
AН. Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AН,
згідно з законодавством не визначається.

3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця
проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав
відповідний документ
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії AН.
Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AН, згідно з
законодавством не визначається.

4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за
наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування
органу, що видав відповідний документ
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії AН.
Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AН, згідно з
законодавством не визначається.
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Умови та дата закінчення обігу облігацій
Облігації вільно обертаються на біржовому та позабіржовому ринку на території України протягом всього терміну їх обігу.
Власниками облігацій при укладанні договорів з першими власниками можуть стати будь-які фізичні та юридичні особи, інституційні інвестори, в
тому числі інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), резиденти та нерезиденти України.
Термін обігу облігацій – з дня, наступного за днем реєстрації Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до
21 вересня 2020 року включно. Товариство може прийняти рішення про
продовження строків обігу та погашення облігацій, у разі викупу ним усього
відповідного випуску облігацій або згоди на продовження таких строків усіх
власників облігацій.
Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати тривалості періоду,
визначеного проспектом емісії таких облігацій.
Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається.
Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України,
за рахунками в цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та у
Центральному депозитарії ПАТ «НДУ».
Дата закінчення обігу облігацій серії AН – 21 вересня 2020 року.
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
Обов’язковому виконанню підлягає вимога власника щодо викупу облігацій
у разі зміни ставки відсоткового доходу за облігаціями, у разі якщо ця вимога надійшла у встановлені нижченаведені строки. У разі зміни відсоткової ставки облігації викуповуються обов’язково за ціною, що дорівнює сумі
номінальної вартості та доходу у строки, встановлені Рішенням про розміщення облігацій та Проспектом емісії облігацій.
Вимога власника облігації – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою та містити: найменування власника облігацій; П.І.Б.
уповноваженої особи, кількість облігацій, запропонованих до викупу, згоду
з умовами викупу, викладеними в Рішенні про розміщення облігацій та Проспекті емісії облігацій, адресу та телефон власника облігацій.
Вимога власника облігацій – фізичної особи повинна містити: П.І.Б., кількість облігацій, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в Рішенні про розміщення облігацій та Проспекті емісії облігацій,
адресу та телефон власника облігацій.
Подання вимог про викуп облігацій здійснюється за адресою емітента:
Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б.34, офіс 312/3 в терміни:
Відсоткові періоди, на які
Строк подачі вимоги власником про
встановлюється ставка доходу
викуп облігацій
17,18,19
26.03.2018 – 29.03.2018
20,21,22
25.06.2018 – 28.06.2018
23,24,25
24.09.2018 – 27.09.2018
26,27,28
24.12.2018 – 27.12.2018
29,30,31
25.03.2019 – 28.03.2019
32,33,34
24.06.2019 – 27.06.2019
35,36,37
23.09.2019 – 26.09.2019
38,39,40
23.12.2019 – 26.12.2019
41,42,43
23.03.2020 – 26.03.2020
44,45
22.06.2020 – 25.06.2020

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
реквізити договору
(попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер,
дата укладення)
10)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;
Україна, 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
30370711
ДОГОВІР № Е-5866/д від 30 квітня 2013 року про
обслуговування емісії цінних паперів.
Заява про приєднання до Умов Договору про
обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-287 від
18.10.2013 року.

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу /
Центральний депозитарій цінних паперів):
повне найменуПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОвання
НАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;
місцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних
паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання
такого договору)
ДОГОВІР № Е-5866/д від 30 квітня 2013 року про обслуговування емісії
цінних паперів.
Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків
цінних паперів № ОВ-287 від 18.10.2013 року
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи
(зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
Відповідно до чинного законодавства набув статусу Центрального
депозитарію України
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Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за
облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
У разі визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку емісії облігацій серії AН недійсною, Товариство протягом
90 календарних днів з моменту прийняття НКЦПФР рішення про визнання
емісії цінних паперів недійсною, повертає першому власнику облігацій
грошові кошти, отримані від розміщення облігацій серії AН.
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за
облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/
приватного розміщення облігацій
У разі незатвердження Загальними зборами учасників Товариства у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі публічного розміщення облігацій серії AН, Товариство протягом
90 календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів
публічного розміщення облігацій повертає першому власнику облігацій кошти, отримані від розміщення облігацій серії AН.
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Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення
таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії AН.
Після реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії облігацій Емітент здійснює публікацію зареєстрованого проспекту емісії в офіційному друкованому виданні НКЦПФР в установленому нею обсязі не пізніше ніж за 10 днів до
початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії AН,
розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у повному обсязі.
У строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщує зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити
розміщення цінних паперів відповідного випуску.

10

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії AН.
Публічне розміщення облігацій серії AН, здійснюється шляхом їх пропозиції
заздалегідь невизначеній кількості осіб на підставі опублікування в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР проспекту емісії облігацій.

12

В інших випадках вимога щодо викупу облігацій задовольняється на розсуд
товариства за домовленістю сторін.

17
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу
облігацій
Протягом всього терміну обігу облігацій товариство має право за власною
ініціативою та за згодою власників облігацій частково або в повному обсязі
здійснити викуп облігацій та не приймати рішення про дострокове
погашення (анулювання) викуплених облігацій до настання строків
погашення, вказаних в Рішенні про розміщення облігацій та Проспекті
емісії облігацій серії AН, про що власник повідомляється письмово.

11
12
13
14
15

порядок встановлення ціни викупу облігацій
Власник облігацій надає до викупу товариству облігації за ціною, що
складається з номінальної вартості та доходу (розраховується за
формулою 1) за період з дати останньої виплати доходу до дати початку
обов’язкового викупу.
Викуп облігацій здійснюватиметься без використання принципу «поставка
цінних паперів проти оплати».
Дохід розраховується за формулою:
П = (Н* С * Д) / (365 * 100%),
де: П – загальна сума доходу, що підлягає сплаті за однією облігацією або
загальна

13
1)

16
17
18
19
20

сума накопиченого доходу за період з дати останньої виплати доходу до
дати початку викупу.
Н – номінальна вартість облігації
Д – кількість днів у відсотковому періоді
С – ставка доходу для даної серії облігацій
365 – кількість днів у році).
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для
викупу
На підставі наданої вимоги укладається договір купівлі-продажу цінних
паперів та здійснюється викуп облігацій серії AН в наступні строки:
Відсоткові періоди, на які
Строк викупу облігацій
встановлюється ставка доходу
17,18,19
24.04.2018 – 27.04.2018
20,21,22
24.07.2018 – 27.07.2018
23,24,25
23.10.2018 – 26.10.2018
26,27,28
22.01.2019 – 25.01.2019
29,30,31
23.04.2019 – 26.04.2019
32,33,34
23.07.2019 – 26.07.2019
35,36,37
22.10.2019 – 25.10.2019
38,39,40
21.01.2020 – 24.01.2020
41,42,43
21.04.2020 – 24.04.2020
44,45
21.07.2020 – 24.07.2020
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі
прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових
облігацій):
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Виплата відсоткового доходу здійснюється за рахунок коштів товариства в
національній валюті депозитарною установою, з якою власник облігацій
уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Виплата
відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок власника облігацій.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється щомісячно у
встановлені дати виплати доходу:
№ періоду, за
Дата
Дата початку
який
закінчення Дата початку Дата закінчення
періоду, за
виплачується
періоду, за
виплати
виплати
який
дохід
який
відсоткового відсоткового
виплачується
(відсоткового
виплачується
доходу
доходу
дохід
періоду)
дохід
1
26 грудня
22 січня
23 січня
26 січня
2016р.
2017р.
2017р.
2017р.
2
23 січня
20 лютого
21 лютого
24 лютого
2017р.
2017р.
2017р.
2017р.
3
21 лютого
20 березня
21 березня
24 березня
2017р.
2017р.
2017р.
2017р.
№ періоду, за
Дата
Дата початку
який
закінчення Дата початку
періоду, за
виплачується
періоду, за
виплати
який
дохід
який
відсоткового
виплачується
(відсоткового
виплачується
доходу
дохід
періоду)
дохід
4
21 березня
24 квітня
25 квітня
2017р.
2017р.
2017р.
5
25 квітня
21 травня
22 травня
2017р.
2017р.
2017р.
6
22 травня
19 червня
20 червня
2017р.
2017р.
2017р.
7
20 червня
24 липня
25 липня
2017р.
2017р.
2017р.
8
25 липня
14 серпня
15 серпня
2017р.
2017р.
2017р.
9
15 серпня
24 вересня
25 вересня
2017р.
2017р.
2017р.
10
25 вересня
23 жовтня
24 жовтня
2017р.
2017р.
2017р.

18

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

№ періоду, за
який
Дата початку
виплачується періоду, за
дохід
який виплачу(відсоткового ється дохід
періоду)
34
24 вересня
2019р.
35
22 жовтня
2019р.
36
19 листопада
2019р.
37
24 грудня
2019р.
38
21 січня
2020р.
39
25 лютого
2020р.
40
24 березня
2020р.
41
21 квітня
2020р.
42
19 травня
2020р.
43
23 червня
2020р.
44
21 липня
2020р.
45
18 серпня
2020р.

Дата
закінчення
виплати
відсоткового
доходу
28 квітня
2017р.
25 травня
2017р.
23 червня
2017р.
28 липня
2017р.
18 серпня
2017р.
28 вересня
2017р.
27 жовтня
2017р.

24 жовтня
20 листопада 21 листопада 24 листопада
2017р.
2017р
2017р
2017р
21 листопада
24 грудня
25 грудня
28 грудня
2017р
2017р.
2017р.
2017р.
25 грудня
21 січня
22 січня
25 січня
2017р.
2018р.
2018р.
2018р.
22 січня
19 лютого
20 лютого
23 лютого
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
20 лютого
19 березня
20 березня
23 березня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
20 березня
23 квітня
24 квітня
27 квітня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
24 квітня
21 травня
22 травня
25 травня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
22 травня
18 червня
19 червня
22 червня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
19 червня
23 липня
24 липня
27 липня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
24 липня
19 серпня
20 серпня
23 серпня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
20 серпня
24 вересня
25 вересня
28 вересня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
25 вересня
22 жовтня
23 жовтня
26 жовтня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
23 жовтня
19 листопада 20 листопада 23 листопада
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
20 листопада
24 грудня
25 грудня
28 грудня
2018р.
2018р.
2018р.
2018р.
25 грудня
21 січня
22 січня
25 січня
2018р.
2019р.
2019р.
2019р.
22 січня
18 лютого
19 лютого
22 лютого
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
19 лютого
18 березня
19 березня
22 березня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
19 березня
22 квітня
23 квітня
26 квітня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
23 квітня
20 травня
21 травня
24 травня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
21 травня
23 червня
24 червня
27 червня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
24 червня
22 липня
23 липня
26 липня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
23 липня
19 серпня
20 серпня
23 серпня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.
20 серпня
23 вересня
24 вересня
27 вересня
2019р.
2019р.
2019р.
2019р.

2)

Дата
закінчення
періоду, за
який
виплачується дохід
21 жовтня
2019р.
18 листопада
2019р.
23 грудня
2019р.
20 січня
2020р.
24 лютого
2020р.
23 березня
2020р.
20 квітня
2020р.
18 травня
2020р.
22 червня
2020р.
20 липня
2020р.
17 серпня
2020р.
21 вересня
2020р.

Дата
початку
виплати
відсоткового
доходу

Дата
закінчення
виплати
відсоткового
доходу

22 жовтня
25 жовтня
2019р.
2019р.
19 листопада 22 листопада
2019р.
2019р.
24 грудня
27 грудня
2019р.
2019р.
21 січня
24 січня
2020р.
2020р.
25 лютого
28 лютого
2020р.
2020р.
24 березня
27 березня
2020р.
2020р.
21 квітня
24 квітня
2020р.
2020р.
19 травня
22 травня
2020р.
2020р.
23 червня
26 червня
2020р.
2020р.
21 липня
24 липня
2020р.
2020р.
18 серпня
21 серпня
2020р.
2020р.
22 вересня
21 жовтня
2020р.
2020р.

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити
розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких
прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення),
метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
Ставка відсоткового доходу для облігацій на відсоткові періоди з 1-го по
16-й становить 14,00% річних.
Ставка на інші відсоткові періоди визначається загальними зборами учасників
товариства та повідомляється шляхом опублікування у тому самому виданні, в
якому опублікований Проспект емісії облігацій, в наступні строки:
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Погашення облігацій здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних
товариством на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в
Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на
рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про
обслуговування рахунку у цінних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облігацій.
В разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо грошового рахунку власника облігацій або реквізити є помилковими, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку товариства 26507016164 в
ПАТ АКБ «АРКАДА» м. Київ, код банку 322335, до моменту особистого звернення власника облігацій. Подальші розрахунки здійснюються депозитарною
установою після особистого звернення власника облігацій до товариства та
подання депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування коштів. Відсотки на кошти, що не отримані власником
облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються.

Відсоткові періоди, на Період, в який товариство приймає та оприлюдякі встановлюється
нює інформацію про ставку доходу на відповідставка доходу
ний відсотковий період
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
повідомляється в рішенні про розміщення
2,13,14,15,16
облігацій
17,18,19
12.03.2018 – 22.03.2018
20,21,22
11.06.2018 - 21.06.2018
23,24,25
10.09.2018 – 20.09.2018
26,27,28
10.12.2018 – 20.12.2018
29,30,31
11.03.2019 – 21.03.2019
32,33,34
10.06.2019 – 20.06.2019
Відсоткові періоди, на Період, в який товариство приймає та оприлюдякі встановлюється
нює інформацію про ставку доходу на відповідставка доходу
ний відсотковий період
35,36,37
09.09.2019 – 19.09.2019
38,39,40
09.12.2019 – 19.12.2019
41,42,43
09.03.2020 – 19.03.2020
44,45
09.06.2020 – 19.06.2020

4)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії)
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників
облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового
погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені
для дострокового погашення)
Протягом всього терміну обігу облігацій Загальні збори учасників можуть
прийняти рішення про дострокове погашення облігацій. В рішенні загальних
зборів учасників товариства про дострокове погашення облігацій вказується
дата початку дострокового погашення облігацій. Товариство направляє повідомлення про дострокове погашення власникам облігацій, що були вказані в реєстрі власників, наданому Центральним депозитарієм станом на
останню дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, що передувала прийняттю рішення про дострокове погашення облігацій, та публікує
в офіційному виданні НКЦПФР, де був опублікований проспект емісії облігацій не менше ніж за десять днів до дати початку дострокового погашення
випуску облігацій. При цьому дата закінчення погашення облігацій залишається незмінною.
Дострокове погашення облігацій відбувається на загальних умовах та в порядку, що визначені в цьому рішенні для погашення облігацій. Порядок
пред’явлення облігацій для дострокового погашення – аналогічний, як для
планового погашення.
Товариство має право здійснити викуп облігацій та не приймати рішення про
дострокове погашення (анулювання) викуплених облігацій до настання
строків погашення, вказаних в цьому рішенні.
Під час дострокового погашення також здійснюється виплата доходу (розраховується за формулою) за період з дати останньої виплати доходу до
дати початку дострокового погашення облігацій.
Дохід розраховується за формулою:
П = (Н* С * Д) / (365 * 100%),
де: П – загальна сума доходу, що підлягає сплаті за однією облігацією або
загальна сума накопиченого доходу за період з дати останньої виплати доходу до дати початку дострокового погашення облігацій.
Н – номінальна вартість облігації
Д – кількість днів з дати останньої виплати доходу до до дати початку дострокового погашення облігацій.
С – ставка доходу для даної серії облігацій
365 – кількість днів у році).
Протягом всього терміну обігу облігацій Загальні збори учасників можуть
прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій. Товариство здійснює анулювання викуплених облігацій за умови викупу випуску облігацій в
повному обсязі.

5)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у
який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
Дострокове погашення облігацій серії AН за вимогою їх власників не
передбачено.

У разі, якщо розмір нової ставки не було оголошено на наступні відсоткові
періоди в зазначені терміни, чинним залишається попередній розмір
відсоткової ставки.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за однією облігацією для
серії «АН» розраховується за формулою:
П = (Н* С * Д) / (365 * 100%)
де: П – загальна сума доходу, що підлягає сплаті за однією облігацією або
загальна сума накопиченого доходу за відповідний період.
Н – номінальна вартість облігації
Д – кількість днів в періоді, за який нараховуються доходи
С – ставка доходу для даної серії облігацій
365 – кількість днів у році.
Виплата відсоткового доходу здійснюється на підставі реєстру власників,
який складає депозитарій на момент завершення операційного дня, що
передує даті початку відповідної виплати.
У день початку виплати відсоткового доходу товариство отримує від
Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» реєстр власників облігацій,
складений на момент завершення операційного дня, що передує даті
початку відповідної виплати, та перераховує суму відсоткового доходу на
рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі з
подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних
установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування
рахунку у цінних паперах.
3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті
України – гривні.

4)

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення
виплати відсоткового доходу за облігаціями
Виплата відсоткового доходу здійснюється за рахунок коштів товариства в
національній валюті депозитарною установою, з якою власник облігацій
уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Виплата
відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок власника облігацій.
У разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо грошового рахунку
власника облігацій або реквізити є помилковими, кошти, що підлягають
перерахуванню, депонуються на поточному рахунку товариства
26507016164 в ПАТ АКБ «АРКАДА» м. Київ, код банку 322335, до моменту
особистого звернення власника облігацій. Подальші розрахунки
здійснюються депозитарною установою після звернення до товариства та
подання депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно бути
здійснено перерахування коштів.
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1)

2)

3)

Порядок погашення облігацій:
дати початку і закінчен- Дата початку погашення облігацій –
ня погашення облігацій 22 вересня 2020 року;
Дата закінчення погашення облігацій 21 жовтня 2020 року.
умови та порядок
Облігації товариства серії AН не є цільовими.
надання товарів (послуг)
(у разі прийняття
рішення про розміщення
цільових облігацій)
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням
валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна
валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/
дисконтних облігацій)
Погашення облігацій здійснюється за рахунок коштів товариства в
національній валюті України – гривні - депозитарною установою, з якою
власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних
паперах.
Погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру власників
облігацій, який складається депозитарієм на день, що передує даті початку
погашення та видається на дату початку погашення.
Власникові облігації виплачується номінальна вартість облігацій, які на
дату початку погашення знаходяться у його власності.

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
На дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій власник повинен списати облігації з власного рахунку у цінних паперах у депозитарній
установі, на якому обліковуються облігації, на рахунок в цінних паперах товариства в депозитарії. Якщо власник не списав на дату початку погашення
облігації з власного рахунку у цінних паперах, на рахунок товариства в депозитарії, кошти, що підлягають перерахуванню, резервуються на поточному
рахунку товариства 26507016164 в ПАТ АКБ «АРКАДА» м. Київ, код банку
322335, до дати списання облігацій.
В разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо грошового рахунку власника облігацій або реквізити є помилковими, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку товариства 26507016164 в
ПАТ АКБ «АРКАДА» м. Київ, код банку 322335, до моменту особистого звернення власника облігацій. Подальші розрахунки здійснюються депозитарною
установою після особистого звернення власника облігацій до товариства та
подання депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування коштів. Відсотки на кошти, що не отримані власником
облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються.
15 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в
разі оголошення ним дефолту
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
В разі неспроможності виконання зобов’язань за облігаціями, товариство
може оголосити дефолт. Оголошення дефолту, дії товариства у разі оголошення ним дефолту та подальше відновлення платоспроможності товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В разі виникнення дефолту, відповідне оголошення оприлюднюється шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати
невиконання зобов’язання, строк якого настав відповідно до Проспекту емісії облігацій.
16 Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*
Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розмір
власного капіталу емітента.
17 Інші відомості*

Немає.

18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.konti.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
02.12.2016 р. за результатами проведення позачергових загальних
зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв
№ 49 вiд 02.12.2016 р.) загальними зборами акцiонерiв було прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому
числі значних). Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: укладення додаткових договорiв (додаткових угод) вiдносно внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом
так і окремо) кредитних договорів, які укладені між АТ «ВО «КОНТІ»
(далі - Товариство) які можуть вчинятись з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - Банк)
сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 6 600 000 000 (шість
мільярдів шістсот мільйонів) грн., а саме щодо: зміни відсоткової ставки
за договором, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту, а також внесення будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від
14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2907809 тис.грн.
Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 226,98%.
Зазначені правочини можуть вчинятись протягом року з дня проведення
загальних зборів акціонерів: з 02.12.2016 року і до 02.12.2017 року. За результатами укладення у майбутньому додаткових договорiв (додаткових
угод) до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх
(як разом так і окремо) кредитних договорів, вiдсоткова ставка буде змiнена
(знижена), також, буде змiнений строк погашення кредиту, внаслiдок чого,
гранична сукупна вартiсть Генеральної кредитної угоди №151109N3 від
14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів буде
змiнена, та точна їх вартiсть на момент розкриття особливої iнформацiї
емiтенту не вiдома. Для розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв,
щодо яких загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода на
укладання, емiтентом прийнятий розрахунок (здiйснений на момент розкриття особливої iнформацiї) сукупної вартостi суми кредитного лiмiту (загальна сума кредиту), суми сплачених вiдсоткiв, комiсiй та iнших платежiв
за кредит, та суми вiдсоткiв, комiсiй та iнших платежiв, що будуть сплаченi
в майбутньому (приблизна сума, оскiльки, розмiр платежiв майбутнiх
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реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які
підписали ці документи
Від емітента:

Директор
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

Полянська І.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора: ___________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррай- ___________
тера*:
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, ___________ __________
через яку прийнято
(посада)
(підпис)
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій**:
М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

* За наявності.
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

перiодiв на момент розкриття особливої iнформацiї достовiрно визначити
неможливо).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5 404 991, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв
акцiонерiв - 4 864 455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 4 864 455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй,
що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прий
нято одностайно.
02.12.2016 р. за результатами проведення позачергових загальних
зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 49
вiд 02.12.2016 р.) загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі знач
них). Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: укладання будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх
існуючих на дату цих зборів), в тому числі і значних, сукупна вартість яких
не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста
мільйонів) грн., направлених на надання АТ «ВО «КОНТІ» (далі - Товариство) Публічному акціонерному товариству «Державний експортноімпортний банк України» (далі - Банк) забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із
визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2907809 тис.грн.
Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 48,15%.
Зазначені правочини можуть вчинятись протягом року з дня проведення
загальних зборів акціонерів: з 02.12.2016 року і до 02.12.2017 року. За результатами укладення у майбутньому додаткових договорiв (додаткових
угод) (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів) щодо забезпечення у вигляді застав нерухомого
та рухомого майна, майнових прав, гранічна сукупна вартість таких договорів буде змiнена, та точна їх вартiсть на момент розкриття особливої
iнформацiї емiтенту не вiдома.
Для розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, щодо яких загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода на укладання,
емiтентом прийнятий розрахунок (здiйснений на момент розкриття особливої iнформацiї) сукупної вартостi суми майна та майнових прав, що надані
в забезпечення зобов'язань Товариства та можуть бути надані в майбутньому в залежності від вартості правочинів щодо внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так
і окремо) кредитних договорів, які можуть вчинятись Товариством з Банком
(приблизна сума, оскiльки, на момент розкриття особливої iнформацiї вартість таких правочинів, що можуть укладатись з 02.12.2016 р. до
02.12.2017 р. достовiрно визначити неможливо).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5 404 991, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв
акцiонерiв - 4 864 455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 4 864 455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй,
що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прий
нято одностайно.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Мішалов С.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)770-49-46
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 року. Повноваження посадової особи припинено на підставі
протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від 05.12.2016 року) . Повноваження посадової особи Бобрик Володимир Іванович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних
даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців. Повноваження особи припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято
правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від 15.11.2016 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 року. Повноваження посадової особи припинено на підставі
протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від 05.12.2016 року). Повноваження посадової особи Бужор Олександр Якович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено. Не володiє
часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців. Повноваження особи припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ
“Укрзалізниця" від 15.11.2016 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 року. Повноваження посадової особи припинено на підставі
протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від 05.12.2016 року). Повноваження посадової особи Буковський
Андрій Вікторович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних
даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців. Повноваження особи припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято
правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від 15.11.2016 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 року. Повноваження посадової особи припинено на підставі
протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від 05.12.2016 року). Повноваження посадової особи Жураківський Віталій Олександрович (особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців. Повноваження особи припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято
правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від 15.11.2016 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 року. Повноваження посадової особи припинено на підставі
протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від 05.12.2016 року). Повноваження посадової особи Крот Володимир Степанович (особа не надала згоду на оприлюднення персональ-

них даних ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинено. Не
володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій
емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців. Повноваження особи припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято
правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від 15.11.2016 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 року. Повноваження посадової особи припинено на підставі
протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від 05.12.2016 року). Повноваження посадової особи Озеран Сергій Борисович (особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено. Не володiє
часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців. Повноваження особи припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ
"Укрзалізниця" від 15.11.2016 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від
05.12.2016 року). Посадова особа Василевський Іренеуш Станіслав ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років):член
правління з виробничих питань, управляючий директор РКР "CARGO";
член правління ПАТ “Укрзалізниця". Місце роботи (період звіту): м.Київ,
ПАТ “Укрзалізниця". Посада (період звіту):член правління з виробничих питань, управляючий директор РКР "CARGO"; член правління ПАТ “Укрзалізниця". Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року на 3 роки.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від
05.12.2016 року). Посадова особа Стеценко Тетяна Володимирівна ( особа
не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п"ять років):заступник
начальника Управління- начальник відділу, начальник Головного фінансово-економічного управління, начальник Управління Фінансово-економічного департаменту Укрзалізниці; перший заступник начальника Департаменту економіки, планування та бюджету ПАТ “Укрзалізниця". Місце роботи
(період звіту): м.Київ, ПАТ “Укрзалізниця". Посада (період звіту):перший
заступник начальника Департаменту економіки, планування та бюджету
ПАТ “Укрзалізниця". Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року на 3 роки.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" 1672 від
05.12.2016 року). Посадова особа Пастернак Андрій Олександрович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років):радник
регіональної філії "Приднепровська залізниця"ПАТ “Укрзалізниця";постійний представник ПАТ “Укрзалізниця" у Східному регіоні України групи взаємодії з державними органами Департаменту зовнішніх відносин. Місце роботи (період звіту): м.Київ, ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):радник регіональної філії "Приднепровська залізниця"ПАТ “Укрзалізниця";постійний представник ПАТ "Укрзалізниця" у Східному регіоні України групи
взаємодії з державними органами Департаменту зовнішніх відносин. Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року на 3 роки.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ “Укрзалізниця" від
15.11.2016 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ “Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 1672 від
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05.12.2016 року). Посадова особа Лесик Віктор Йосипович (особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних), обрана на посаду Член
Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не
володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): майстер колійного цеху,начальник колійного цеху,заступник головного інженера ПрАТ
"ЛЛРЗ"; заступник начальника, перший заступник начальника Головного
Управління локомотивного господарства, перший заступник начальника
Департаменту локомотивного господарства Укрзалізниці; заступник начальника Департамету локомотивного господарства ;ПАТ "Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м. Київ, ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період
звіту): заступник начальника Департамету локомотивного господарства
ПАТ "Укрзалізниця" Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року на 3 роки.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
15.11.2016 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 1672 від

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ : 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м. Дніпро, проспект Воронцова, б.1,
кімн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів/
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 02.12.2016 р. Найменування уповноваженого органу, що його
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ".

2. Код за ЄДРПОУ: 03564269
3. Місцезнаходження: Україна, 79060, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд.
114
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 263-60-65, 263-60-65.
5. Електронна поштова адреса: kvvs@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://kvvs.emitents.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про порушення провадження справи про банкрутство емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Інформація про порушення справи про банкрутство емітента: дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента: 10.09.2014р., найменування особи, яка подала заяву про по-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
1. Повне найменування емітента:

53

2. Код за ЄДРПОУ: 14311614
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд.

4. Міжміський код, телефон та факс : (056) 370-28-05, факс (0562) 3125-03
5. Електронна поштова адреса : mail@aodaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.aodaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.

22

05.12.2016 року). Посадова особа Гутіна Марина Костянтинівна ( особа не
надала згоду на оприлюднення персональних даних), обрана на посаду
Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п"ять років): помічник Департаменту реформування та корпоративного розвитку, провідний юрисконсульт Департаменту корпоративного управління ПАТ "Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м. Київ, ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період
звіту) помічник Департаменту реформування та корпоративного розвитку,
провідний юрисконсульт Департаменту корпоративного управління ПАТ
"Укрзалізниця". Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання
правління ПАТ "Укрзалізниця" № 76 від 15.11.2016 року на 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
В.о. Голови правління
Бойчук Володимир Миколайович

прийняв: Протокол засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код за ЄДРПОУ 31157986). Предмет правочину: договір купівлі-продажу цінних
паперів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
44 802 (тис.грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 70 133 (тис.грн.). Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
63,88%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 295 (двісті дев'яносто п'ять)
штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством
Директорт В. В. Малютін
05.12.2016 р.
рушення справи про банкрутство: Приватне акціонерне товариство "Комплекс водних видів спорту", м. Львів звернулось до суду із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ч.5 ст.11 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",
найменування суду, який розглядає зазначену справу: Господарський суд
Львівської області; причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента: складне матеріальне становище та недостатність активів боржника для своєчасного погашення кредиторської заборгованості;
загальна сума вимог кредиторів: 144 917 883,30 грн.; введено процедуру
розпорядження майном боржника і призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Надлонка Андрія Івановича, місцезнаходження арбітражного керуючого емітента, призначеного судом: м.Львів, вул.СмальСтоцького, 1, офіс 306, та дата такої ухвали: 10.09.2014р.; дата проведення підготовчого засідання суду: 10.09.2014р.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління Верлінський О.Б.

II. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи припинені з 05.12.2016 р. на підставі особистої заяви відповідно до Положення про наглядову раду АТ.
Цибулін Володимир Петрович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав), який займав посаду члена наглядової ради, склав свої повноваження за власним бажанням. Володіє часткою в статутному капіталі та
пакетом акцій Товариства у розмірі 0,00006%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого перебував
на посаді - вісімнадцять років.
На посаду члена наглядової ради замість Цибуліна В.П., повноваження якого припинено, нікого не обрано (не призначено).
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління Бобко В.А
06.12.2016 р.

№234, 7 грудня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВГП»

повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться в приміщенні конференц-зали ПАТ «ВГП» за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, 31 січня 2017 р. о
12.30 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження Регламенту зборів.
4. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень голови та
членів Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд питання про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що
укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 31 січня
2017 р. з 11.40 год. до 12.30 год. Для реєстрації при собі мати документ,
що посвідчує особу, представникам – також належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на Позачергових Загальних
зборах акціонерів. З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з
14-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25
(кабінет № 14), а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення.
Посадова особа ПАТ «ВГП», відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, що стосуються проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів – Керівник Юридичної групи Швидун
Інна Леонідівна. тел.: (0332) 789-157.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ruta.ua/ua/shareholders/
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів, буде сформовано станом на 24 годину 25 січня
2017 року.
Генеральний директор ПАТ «ВГП»
І.Б. Мірецький
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI

ТОВАРИСТВО
«ІЗМАЇЛАВТОТРАНС»

03115040

68614, Одеська область,
м. Ізмаїл, вул. Чехова, 4
0484125602
NSBerest@vestacorp.com.ua
www.іzmaіlavtotrans.pat.ua
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
УхвалоюПУБЛІЧНЕ
Господарського
суду Одеської області
від 01.12.2016р. у
справі № 916/545/16 призначено
ліквідатора ПАТ «Ізмаїлавтотранс»:
"СВІЖАЧОК"
– призначено на посаду ліквідатора Вудуд Гаррі Ігоровича, (згоди на
(далі по тексту - Товариство), відповідно до Рішення ДКЦПФР від
розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена
20.10.2009 р. N 1207 "Про порядок реєстрації та опублікування відомослiквiдатором до закiнчення процесу лiквiдацiї товариства або звiльнення,
тей про створення акціонерного товариства однією особою або про придпротягом останніх 5 років своєї дiяльностi обіймала посаду арбітражного
бання однією особою усіх акцій товариства", повідомляє про придбання
керуючого, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
однією особою усіх акцій Товариства: найменування акціонерного товамає, частки у статутному капіталі Товариства не має.
риства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СвіжачОК"; ідентифіка- за власним бажанням звільнено з посади директора Метасєва Ромаційний код за ЄДРПОУ 35739825; дата придбання однією особою усіх акна Валерійовича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Поцій Товариства (дата останнього придбання пакета акцій): 30.11.2016 р.;
садова особа перебувала на посаді з 02.04.2015 року, непогашеної судидата зарахування
Товариства
на рахунок
у цінних
паперах
цієї осомості
за корисливіакцій
та посадові
злочини
не має,
частки
у статутному
би
30.11.2016
р.;
усі
акції
Товариства
придбала
фізична
особа.
капіталі Товариства не має.
ІІІ. Підпис
1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Ліквідатор 		
Вудуд Гаррі Ігорович
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 02.12.2016 р.

Публічне
акціонерне
товариство
Володимир-Волинське
підприємство
«Родючість» (код за ЄДРПОУ: 05487685 місцезнаходження:

44700, Волинська область, м.Володимир-Волинськиий, вул.Наталії Ужвій,3,)
повідомляє, що в порядку ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), які
відбудуться 26 грудня 2016 року за адресою: 44700, Волинська область,
м.Володимир-Волинськиий, вул.Наталії Ужвій,3, приміщення адміністративного корпусу, зал засідань (другий поверх), зі здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення. Початок Зборів об 11:00 годині.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 26 грудня 2016
року з 09:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 20 грудня 2016р.
(станом на 24-00 год.). ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання лічильної комісії
Зборів Товариства. 2.Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3.Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування
на Зборах акціонерів Товариства. 4.Звіт Правління Товариства про поточну
господарську діяльність в 2016р. та прийняття рішення за наслідками його
розгляду. 5.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства
з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
6.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації
нової редакції Статуту Товариства. 7.Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 05487685.
infosite.com.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Акціонери
можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 44700, Волинська
область, м. Володимир-Волинськиий, вул. Наталії Ужвій, 3, в кабінеті голови
правління з 09:00 до 17:00 години з понеділка по п’ятницю, а в день проведення
зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Малюга Сергій Валентинович. Телефон для
довідок: (03342) 24983, 0503785161. Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СВІЖАЧОК"

(далі по тексту - Товариство), відповідно до Рішення ДКЦПФР від
20.10.2009 р. N 1207 "Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства", повідомляє про придбання
однією особою усіх акцій Товариства: найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СвіжачОК"; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35739825; дата придбання однією особою усіх акцій Товариства (дата останнього придбання пакета акцій): 30.11.2016 р.;
дата зарахування акцій Товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи - 30.11.2016 р.; усі акції Товариства придбала фізична особа.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛІЯ"

(надалі - ПАТ "ЕЛІЯ" або "Товариство"), код за ЄДРПОУ 00308904, місцезнаходження: 72563, Запорізька область, Якимівський район, селище
міського типу Кирилівка, Коса Пересип, буд. 94, повідомляє, що згідно ст. 38
Закону України "Про акціонерні товариства" за пропозицією акціонера, який
є власником більш як 5 відсотків простих акцій Товариства, до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться
19.12.2016 р. об 10.00 годині за адресою: 72563, Запорізька область,
Якимівський район, селище міського типу Кирилівка, Коса Пересип,
буд. 94, адміністративний корпус, кімната 1, включено нове питання:
7. Визначення уповноваженої особи на підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІЯ" -правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛІЯ".
Публікація повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства була розміщена в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 219 від
16.11. 2016 р. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00308904.infosite.com.ua. Телефон для довідок: 0957796827,
0954082307. Голова Комісії з припинення Островський Д.А
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Київський науково-дослідний
та
проектно-конструкторський
інститут
«Енергопроект»

2. Код за ЄДРПОУ: 16392628
3. Місцезнаходження: 01135 Київ проспект Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442360932 0442465982
5. Електронна поштова адреса: enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних
акцій
II. Текст повідомлення
Рішення щодо викупу власних акцій прийнято 01 грудня 2016 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (ПАТ КІЕП, Товариство), Протокол №28 від 01.12.2016 року.
Період викупу: протягом року від об’явлення АТ «Група Е4» дати продажу належних їм акцій ПАТ КІЕП.
Порядок викупу: викуп акцій здійснити за ціною викупу, що визначається
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне
акціонерне товариство «Омелянівський гранітний кар’єр». 2.Код за ЄДРПОУ 31638386. 3.Місцезнаходження
І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента

11560 Житомирська обл. Коростенський р-н с. Горщик вул.Заводська 15.
4.Міжміський код, телефон та факс (04142) 55936, 91607. 5.Електронна поштова адреса ogk@emzvіt.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ogk.
ho.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №4
від 06.12.2016 р.) 06 грудня 2016 року припинені повноваження:
- голови правління Товариства Ганського Валерія Францовича. Часткою
в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови правління перебував
з 12.05.2010 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних;
- першого заступника голови правління Товариства Iскоростенської Любові Iванівни. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На даній посаді
перебувала з 12.05.2010 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних;
- члена правління Товариства Залевського Олександра Анатолійовича.
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.konti.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Припинено повноваження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

ринковими факторами на день реалізації АТ «Група Е4» належних їм акцій,
за умови загальної вартості цього пакету не більше 10% вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності ПАТ КІЕП.
Мета викупу акцій: подальший продаж згідно з чинним законодавством
України.
Порядок визначення ціни акцій: визначається ринковими факторами на
день реалізації АТ «Група Е4» належних їм акцій, за умови загальної вартості цього пакету не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ КІЕП.
Номінальна вартість акцій: 0,25 грн. за 1 (одну) акцію.
Ринкова вартість акцій: визначається ринковими факторами на день
реалізації АТ «Група Е4» належних їм акцій.
Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю 2015 року: 2,23 грн.
Викупу підлягають прості іменні акції ПАТ КІЕП у бездокументарній формі існування у кількості 993 105 шт.
Акції викуповуються у нерезидента акціонера-юридичної особи Акціонерне товариство «Група Е4» (РФ), яке володіє 993 105 шт.
Товариство не володіє раніше викупленими акціями.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №928/1/10, дата реєстрації
21.10.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 01 лютого 2011 року.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління Малахов Ю.В., 02.12.2016 р.
за корисливі та посадові злочини немає. На даній посаді перебував з
10.12.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №4
від 06.12.2016 р.) обрано 06 грудня 2016 р. строком на 1 рік:
- на посаду голови правління Ганського Валерія Францовича. Часткою в
статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду
голови правління ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр», інших посад не обій
мав. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
- першим заступником голови правління Iскоростенську Любов Iванівну.
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає. Iнші посади, які обіймала ця особа
за останні 5 років, - головний бухгалтер ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр».
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- членом правління Залевського Олександра Анатолійовича. Часткою в
статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Iнші посади, які обіймала ця особа за
останні 5 років, - майстер по ремонту та експлуатації машин та механізмів
ТОВ «Церезіт», інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр». Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Ганський Валерій
Францович 06.12.2016 року.
«ФИРМА «ЮГ» як Ревізора АТ «ВО «КОНТІ».
Загальними зборами АТ «ВО «КОНТІ» (протокол № 49 від 02.12.2016 р.)
02.12.2016 р. прийнято рішення про припинення з 03.12.2016 р. повноважень Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИРМА «ЮГ» як Ревізора АТ «ВО «КОНТІ» з підстав відсутності даної посади в Товаристві
(20.04.2016 р. загальними зборами акціонерів (протокол № 48 від
20.04.2016 р.) затверджено нову редакцію Статуту, якою створення посади
Ревізора або Ревізійної комісії не передбачається).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФИРМА «ЮГ» перебувало
на посаді Ревізора з 20.01.2015 р. по 02.12.2016 р. включно. Володіє часткою в Статутному капіталі емітента в розмірі 0,000148%.
Замість Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФИРМА «ЮГ» на
посаду Ревізора нікого не призначено в зв'язку з відсутності даної посади в
Товаристві.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Мішалов С.В.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"
13934129
36000 м. Полтава Пушкiна, 47
0532503035 0532503035
v.dykuha@salamandra.ua
https://www.salamandra.ua/

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Голова Наглядової ради Товариства Явтушенко Юрiй Олексiйович
(фiзична особа не надала згоди на розкриття ) припинив свої повноваження з 30 листопада 2016р., володiє пакетом акцiй 24999 шт., що складає
9,9996 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi
становить 2499900 грн.; на посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава для припинення повноважень - заява Явтушенка Ю.О. вiд 15 листопада 2016р.
про складення з себе повноважень Голови Наглядової ради Товариства
на пiдставi пп. 1 п. 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства».
На посаду Голова Наглядової ради Товариства замiсть Явтушенко
Юрiй Олексiйович нiкого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.12.01
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Космед"

31841350
04078 м.Київ вул.Сирецька, 49 Г
0445373524 0445373524
office@cosmed.com.ua

Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
05 грудня 2016 року Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення, оформлене протоколом № 245, про надання згоди на вчинення знач
ного правочину, а саме укладення з Товариством з обмеженою відпо
відальністю «СУМАТРА ЛТД» договору поставки косметичної продукції
на суму 6 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на
31.12.2015 року - 33 265 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості
майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 18,0369 %. Згідно Статуту Товариства значним є правочин, ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсот
ків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Соболєва Г.О.
Голова правління
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.12.06
(дата)

новини
Рынок акций Украины завершил торги в
понедельник слабым ростом

Украинский рынок акций завершил торги в понедельник слабым ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,35%
- до 811,35 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до
266,52 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,17 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 301,2 млн грн,
в том числе акциями – 0,8 млн грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги «Центрэнерго» (+1,3%), Райффайзен Банка
Аваль (+0,92%) и «Мотор Сичи» (+0,16%).
Подешевели акции «Донбассэнерго» (-2,99%) и
«Укрнафты» (-0,46%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» (+0,57%) и «Мотор Сичи» (-0,11%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIGUkraine в понедельник к 16:15 кв вырос на 1,29% до 538,37 пункта при объеме торгов 5,4 млн злотых
(32,9 млн грн).
В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (+3,47%), «Овостара»
(+1,7%) и «Астарты» (+1,71%).

В «красной зоне» торговались только акции KSG
Agro (-1,47%).

Оценка роста ВВП еврозоны в III квартале
пересмотрена до 1,7% с 1,6%

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2016 года выросла на 1,7% по сравнению с тем
же кварталом предыдущего года, свидетельствуют
окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Предыдущая оценка указывала на увеличение
ВВП еврозоны в июле-сентябре на 1,6%.
Рост ВВП еврозоны относительно второго квартала составил 0,3%, что совпало с предыдущей
оценкой.
Потребительские расходы в еврозоне в минувшем квартале выросли на 0,3% по сравнению со
вторым кварталом и на 1,6% в годовом выражении.
Государственные расходы увеличились соответственно на 0,5% и 2%.
При этом темпы роста капиталовложений в
основной капитал в июле-сентябре существенно
замедлились - до 0,2% с 1,2% в поквартальном
выражении и до 3% с 3,6% в годовом выражении.
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Объем экспорта в еврозоне в третьем квартале
повысился лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 1,2% в апреле-июне.
Увеличение экспорта в годовом выражении замедлилось до 2,2% с 2,5% во втором квартале.
Тем временем, объем импорта вырос на 0,2% в
поквартальном выражении и на 2,9% в годовом выражении (в предыдущем квартале подъем составил
соответственно 1,2% и 3,8%).
Экономический подъем в Германии в третьем
квартале замедлился до 0,2% в поквартальном выражении с 0,4%, в Италии - ускорился до 0,3% с
0,1%. Экономика Франции в июле-сентябре выросла на 0,2% после снижения на 0,1% во втором квартале.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 8 декабря
проведет очередное заседание, на котором, как
ожидается, будет обсуждаться возможность продления срока действия программы количественного
смягчения объемом 1,7 трлн евро, истекающего в
марте 2017 года.

11,2 млн, ОПЕК снизит ее до 32,8 млн баррелей в
день (то есть она будет на несколько сот тысяч тонн
выше, чем было объявлено). В целом уровень соблюдения квот странами картеля аналитики прогнозируют на уровне 82%.
В результате соглашения, пишет The Wall Street
Journal, запасы нефти в мире будут сокращаться в
первом полугодии на 500 тыс. баррелей в день, что
позволит стабилизировать цены. В то же время поставки сланцевой нефти из США ограничат рост
цен уровнем примерно в $60.
Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подешевел на
0,8% - до $54,50 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,1% - до $51,24 за баррель.
Рынок ожидает очередных данных о запасах
нефти в США. По прогнозам, этот показатель снизится.

Нефть дешевеет в ожидании новостей
из Вены, Brent торгуется у $54,5

Доллар сдержанно дорожает
к евро и иене во вторник после высокой
волатильности накануне

Нефть, дорожавшая в понедельник до максимальных с июля 2015 года $55 за баррель, снижается во вторник на фоне сомнений участников рынка в обоснованности дальнейшего роста цен.
На рынке в целом продолжает доминировать позитивный настрой, связанный с планами ОПЕК сократить добычу и сбалансировать рынок, в то же
время есть сомнения, поддержат ли эти планы другие нефтедобывающие страны. С момента заключения соглашения о снижении добычи фьючерсы
на Brent взлетели уже почти на 19%.
10 декабря в Вене пройдет встреча ОПЕК с нечленами картеля, на которой должны быть финализированы договоренности о снижении этими странами добычи на 0,6 млн баррелей в день. Помимо
России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, принять участие в переговорах о сокращении объемов добычи должны Азербайджан,
Оман, Бахрейн, а также, возможно, Мексика, Казахстан, Бруней, Колумбия, Египет.
ОПЕК будет добиваться, чтобы каждая из стран
взяла на себя четкие обязательства и согласилась
на мониторинг своих показателей добычи.
Если же к консенсусу в Вене прийти не удастся,
эффективность соглашения, подписанного на прошлой неделе странами ОПЕК и предусматривающего снижение производства на 1,2 млн баррелей
в день, может оказаться под вопросом.
Аналитическая фирма Energy Aspects считает,
что Россия заморозит в итоге добычу на уровне
11 млн баррелей в день против ноябрьских
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Доллар США во вторник демонстрирует сдержанный подъем по отношению к евро и иене благодаря
сильным статданным и ожиданиям скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной
резервной системы (ФРС), пишет The Wall Street
Journal.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику
доллара к основным валютам, повысился на
0,15%.
Евро к 9:25 МСК 6 декабря стоил $1,0746 по сравнению с $1,0764 на закрытие североамериканского
рынка в понедельник.
Курс доллара к иене вырос со 113,85 до 114,10
иены, евро в паре с японской нацвалютой почти
стабилен - 122,60 иены против 122,55 иены в понедельник.
«После вчерашней высокой волатильности сегодня инвесторы истощены, - считает эксперт Tokyo
Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. - Сегодня основные валюты изменяются очень слабо».
В понедельник евро опускался до минимума за
21 месяц по отношению к доллару ($1,0506) после
того, как на референдуме в минувшие выходные
итальянцы отказались вносить изменения в конституцию, что повлечет за собой отставку правительства.
В четверг состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Большинство экономистов склоняются к тому, что
ЕЦБ объявит о продлении программы выкупа акти-
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вов теми же темпами - около 80 млрд евро в месяц.

Экономика еврозоны находится
«под угрозой» после референдума
в Италии - глава Deutsche Bank

Результаты референдума по вопросу реформы
конституции в Италии несут в себе угрозу для европейской экономики, предупреждает главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан.
Как сообщалось, почти 60% итальянцев проголосовали против поправок к конституции страны, «за» - 40%. В результате премьер-министр
Италии Маттео Ренци сообщил, что подает в отставку. По мнению аналитиков, такое решение
может привести к внеочередным выборам в парламент и создает риски для единства Европейского союза.
В обращении к сотрудникам Deutsche Bank в понедельник Дж.Крайан заявил, что отрицательный
ответ граждан Италии на предложение премьера о
внесении поправок в конституцию является «предвестником возобновления волнений, которые могут
распространиться с политической арены на экономику, и больше всех под угрозой находится Европа», пишет газета Financial Times.
Тем временем глава Бундесбанка Йенс Вайдман
отметил, что в случае отставки М.Ренци реализация важных экономических реформ в Италии, вероятно, замедлится.
«Это серьезное событие для страны, которая
страдает от очень слабого роста, очень высокого
госдолга и очень высокого объема «плохих» кредитов на балансах банков», - отметил Й.Вайдман.
При этом он добавил, что политическая нестабильность в Италии - это «не конец света для
страны».
Министры финансов государств еврозоны,
встречавшиеся в Брюсселе в понедельник, заявили о наличии риска, что дефицит бюджета Италии выйдет за пределы норм, установленных в
валютном блоке.

Глава ФРБ Нью-Йорка выступает за
ужесточение политики Федрезервом при
улучшении экономики США

Президент Федерального резервного банка (ФРБ)
Нью-Йорка Уильям Дадли выступает за ужесточение кредитно-денежной политики американским
Центробанком в будущем при сохранении тенденции к улучшению состояния экономики США.
Выступая на мероприятии, организованном
Association for a Better New York (ABNY), У.Дадли
отметил, что Федеральная резервная система
(ФРС) недалека от выполнения своего мандата

обеспечения максимальной занятости и ценовой
стабильности.
«Если экономика США продолжит расти темпами
выше долгосрочного уровня, как я ожидаю, рынок
труда продолжит постепенно уплотняться, и давление на ресурсы подтолкнет инфляцию к целевому
показателю ЦБ в 2% в течение года - двух лет», говорится в тексте выступления У.Дадли, опубликованном на сайте ФРБ Нью-Йорка.
«При условии, что ситуация в экономике останется на этой траектории, я предпочел бы со временем сделать монетарную политику менее стимулирующей за счет подъема краткосрочных процентных
ставок», - заявил У.Дадли.
Федеральный комитет по открытым рынкам
(FOMC) американского ЦБ проведет очередное заседание 13-14 декабря. Большинство экспертов
ожидает, что FOMC поднимет базовую процентную
ставку на 25 базисных пунктов с нынешнего уровня
0,25-0,5% годовых на предстоящем заседании.
У.Дадли отметил, что в долгосрочной перспективе американскую экономику ждут серьезные проблемы, при том что лишь некоторые из дисбалансов могут положить конец экономическому росту.
По его словам, очень важно, чтобы бюджетная и
монетарная политика действовали параллельно в
будущем.
«Очень важно, чтобы США сохранили достаточные возможности в плане бюджетного стимулирования, и тогда бюджетная политика сможет поддержать экономику в случае следующего циклического
спада в экономике. Если бюджетная политика сможет играть более весомую роль в обеспечении макроэкономической стабильности, это сократит необходимость
принятия
экстренных
мер
денежно-кредитными учреждениями для поддержки экономической активности», - заявил У.Дадли.
По его словам, колебания на финансовых рынках после президентских выборов в США, в том
числе, рост фондового рынка, доходностей гособлигаций и укрепление доллара, указывают на ожидания инвесторов, что бюджетная политика в США
станет более стимулирующей, в результате чего
Федрезерву придется ужесточать кредитно-денежну
ю политику быстрее, чем ожидалось.

Иностранные компании сократили
инвестиции в британский бизнес в 2015 г.
впервые за 8 лет

Зарубежные компании в 2015 году сократили инвестиции в Великобританию впервые за восемь
лет, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
Общий объем иностранного капитала в британском бизнесе на конец прошлого года составлял
27

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№234, 7 грудня 2016 р.

новини
950,3 млрд фунтов стерлингов ($1,2 трлн) по сравнению с 1,01 трлн фунтов на конец 2014 года.
Ухудшение показателя связано, прежде всего, с
сокращением инвестиций в Великобританию европейскими компаниями, отмеченным впервые с 2007
года.
Чистые поступления иностранных компаний от
прямых инвестиций в Великобританию в минувшем
году снизились по итогам второго года подряд - до
47,9 млрд фунтов с 48 млрд фунтов годом ранее.
Объем внешних инвестиций британских компаний в
2015 году уменьшился до 1,05 трлн фунтов - минимального уровня с 2009 года, по сравнению с 1,08 трлн
фунтов в предыдущем году. Снижение показателя
было отмечено по итогам второго года подряд.
Чистые поступления британских компаний от прямых зарубежных инвестиций в минувшем году упали

по итогам четвертого года подряд - до 56,9 млрд
фунтов с 68,5 млрд фунтов.
Эксперты ожидают ослабления потока иностранных инвестиций в Великобританию после июньского решения страны о выходе из Евросоюза.
Ранее на этой неделе Банк Англии заявил, что
при финансировании рекордного дефицита счета
текущих операций страны в значительной мере полагался на приток средств, не только за счет продажи ценных бумаг, но и за счет прямых иностранных инвестиций.
Между тем в британском ЦБ пока не видят сигналов ухудшения потоков капитала.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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СВІЖАЧОК
СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА -УКРАЇНА»

Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України
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Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Видається:
з грудня 2006 р.
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