Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Берестовий Сергiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.06.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14007, м.Чернiгiв, вул. Любченка,3
4. Код за ЄДРПОУ
00721509
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 694861 (04622) 694861
6. Електронна поштова адреса
semena_ch@rambler.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.06.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

108(1861) Вiдомостi НКЦПФР

11.06.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://cemena.net.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.06.2014
(дата)

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

№
з/п

Найменування
кредитора

1

2

Строк, Співвідношення
Дата
Дата
Дата
Вид
Сума
на який суми кредиту до
Код за
Дата
підписання
відкриття закриття кредиту кредиту Процентна укладено
вартості
ЄДРПОУ
одержання
договору
кредитної кредитної (кредитної (тис.
ставка
договір
активів на
кредитора
кредиту
кредиту
лінії*
лінії*
лінії)
грн.)
кредиту початок року (у
(місяців)
відсотках)
3

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
1
19356610
ТОВАРИСТВО
"ПОЛIКОМБАНК"

4

5

6

7

8

9

05.06.2014 05.06.2014 05.06.2014 05.06.2015 Фінансовий 4807.711

10

11

12

фіксована
11

12

152.18

Зміст інформації:
Кредитний договiр № 367 вiд 05.06.2014 року укладено з Публiчним акцiонерним товариством "Полiкомбанк" (м.Чернiгiв, вул. Київська, 3, код
за ЄДРПОУ 19356610) строком на 12 мiсяцiв. Лiмiт кредитування (сума кредиту) 300 тис. євро (4807711грн. по курсу НБУ на 05.06.14).
Процентна ставка 11% (та 0,6 % рiчних комiсiї за користування кредитною лiнiєю). Вид кредиту – фiнансовий (вiдновлювальна кредитна лiнiя).
Цiльове призначення коштiв, отриманих за кредитом - поточна дiяльнiсть та поповнення обiгових коштiв. Кошти одержанi в повному обсязi
05.06.2014. Дата вiдкриття кредитної лiнiї – 05.06.14, дата закриття-05.06.15. Рiшення про одержання кредиту прийнято загальними зборами
акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 29.04.2014) та рiшенням Наглядової ради вiд 02.06.2014. Забезпечення кредиту - iпотека майна, яке є власнiстю
Товариства, а саме: об’єкти нерухомостi: виробничий корпус з прибудовами, в тому числi щитова, загальною площею 4901,6 кв.м, якi
знаходяться за адресою: м.Чернiгiв, вул. Любченка, 3, балансовою вартiстю 416 059,18 грн. Умови повернення кредиту:Позичальник
зобов’язаний погасити Кредит у валютi Кредиту на рахунок, зазначений в договорi кредиту до 05.06.2015. На 31.12.2013 Активи Товариства
складають 3146тис.грн., Чистi активи - 816,7тис.грн. Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок року 152,82%.

