
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1" 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

ВИРОБІВ-1" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21517799 

1.4. Місцезнаходження емітента: 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 403-30-57, 403-03-07 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: Zbv-1@zbv-1.kіev.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: zbv-1.kiev.ua   

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента. 
 

2. Текст повідомлення: 

 

27 вересня 2012 року Емітентом ПрАТ «ЗБВ-1» одержано частину позики (траншу) на підставі 

укладеного договору позики від 27.06.2012. 

Сума одержаної частини позики (траншу) складає 330 тис. доларів США, що за офіційним 

обмінним курсом Національного банку України на дату її отримання склало 2 637,69 тис. грн. 

Співвідношення розміру одержаної частини позики до розміру позики складає 33 %. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОЗИКИ 

Рішення про одержання позики прийняте загальними зборами акціонерів від 08.06.2012.  

Дата підписання договору позики 27.06.2012. Предмет договору – отримання процентної 

позики у розмірі 1 000 тис. доларів США (що за курсом НБУ на дату укладання договору є 

еквівалентом 7 992,5 тис. грн.);  

Вид позики – процентна. Процентна ставка становить 10%; 

Строк, на який надано позику – 16 місяців; 

Умови повернення позики: за умовами договору позика підлягає поверненню у разі настання 

терміну сплати. Активи у заставу не надавались, інших видів забезпечення немає. 

Дата зарахування коштів, частини позики (траншу), на поточний рахунок 27.09.2012. 

Інформація про позикодавця: компанія "Могроув Лімітед" (Moregrove Lіmіted), 

місцезнаходження вул. Темістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз, П.С. 1066, Нікосія, Кіпр, реєстраційний 

номер – НЕ 265404.  

Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках) 

складає 106,5 %. Вартість активів на 01.01.2012 складає 7 503 тис. грн. 

Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року, складає 153 тис. грн. 

Метою використання коштів за договором позики є поповнення обігових коштів підприємства. 
 

3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

В.о. Генерального директора     Мініна Л.В. 

(27.09.2012)  

М.П.  
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