Повідомлення про виникнення особливої інформації
Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1"

Повне найменування емітента:
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Вид особливої інформації:

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

2. Текст повідомлення:
Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом
5.2 пункту 5 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його прийняв:
08.06.2012 загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення про одержання позики.
дата підписання договору, предмет договору, вид позики (процентна, безпроцентна), сума одержаної
позики або вартість речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на який надано
позику, та умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб
забезпечення позики: 27.06.2012, предмет договору отримання процентної позики у розмірі 1 000 тис.
доларів США (за курсом НБУ на дату укладання договору 7 992,5 тис. грн. є еквівалентом 1 000 тис
доларів США), процентна ставка – 10%, активи у заставу не надавались, інших видів забезпечення
немає, позика надається на строк – 16 місяців та підлягає поверненню у разі настання терміну
сплати.
дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата одержання речей, визначених родовими
ознаками: 08.08.2012
інформація про позикодавця із зазначенням його найменування (прізвища, імені та по батькові
позикодавця - фізичної особи), ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО
- фізичної особи), місцезнаходження:
Компанія “Могроув Лімітед” (Moregrove Limited), місцезнаходження вул. Темістоклі Дерві, 3,
Джуліа Хауз, П.С. 1066, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер - НЕ 265404.
вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року; співвідношення суми одержаної
позики до вартості активів на початок року (у відсотках): вартість чистих активів на 01.01.2012
складає 153 тис. грн., 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.

інформація щодо мети використання коштів або речей, визначених родовими ознаками отриманих за
договором позики: позика повинна бути використана для поповнення обігових коштів.
Розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у
відсотках) до розміру позики та дата одержання частини позики (траншу): перший транш складає 550
тис. доларів США, що складає 55 % від загальної суми позики. Дата отримання позики – 08.08.2012.
Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на
рішення інвесторів (як-то умови зміни процентної ставки тощо).
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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