Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової
форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор
(посада)

Растопчінова О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
10.10.2013
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Дергачiвська райагрохiмiя"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження
61020 м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд.88
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05491072
1.5. Міжміський код та телефон, факс
(57)7522803, (57)7522803
1.6. Електронна поштова адреса
drah@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
2.2. Повідомлення
опубліковано у

01.10.2013
(дата)
03.10.2013
(дата)

186 Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
http://www.agrochi
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
m.com.ua/
в мережі Інтернет 10.10.2013
(адреса сторінки)
(дата)

№ з/п

Найменування позикодавця або
прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, що надала
позику

Дата підписання договору
позики

Дата зарахування коштів на
поточний рахунок або передання
речей, визначених родовими
ознаками

Сума одержаної позики або
вартість речей, визначених
родовими ознаками (тис.грн.)

Вид позики (процентна,
безпроцентна)

Вид застави (у разі наявності)

Процента ставка

Строк, на який надано позику
(місяців)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Приватне акціонерне
товариство "Новий стиль"

25.09.2013

у національній валюті

-

30.09.2013

12 393 439,58

безпроцентна

-

фіксована
0

3

57,38

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

грошові
кошти

найменування речей,
визначених родовими
ознаками

Зміст інформації:
Рішення про отримання позики прийнято Наглядовою радою Товариства, протокол засідання Наглядової ради № 2509/2013 від 25.09.2013р.
Договір позики підписано 25.09.2013р.
Предметом договору є отримання грошових коштів у гривнях на зворотній основі, плати за користування грошовими коштами у будь-якому вигляді не передбачається.
Вид позики - безпроцентна.
Сума позики за договором становить 12 500 000,00 грн.
Сума отриманої позики (першого траншу) склала 12 393 439,58грн.
Процентна ставка - 0,00%.
Позику надано на строк до 31.12.2013р.
Позика повертається у грошовій формі шляхом перерахування на поточний рахунок у валюті отримання позики.
Активів у заставу не надавалось, забезпечення позики іншими способами не здійснювалось. Кошти зараховано на поточний рахунок 30.09.2013р. у сумі 12 393 439,58грн.
Інформація про позикодавця: Найменування: Приватне акціонерне товариство "Новий стиль",
код ЄДРПОУ 32565288 ,
місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Шосе Комсомольське, буд.88. Вартість чистих активів на початок року становить: 688,0 тис.грн. Вартість активів на початок року (за
даними фінансової звітності) 21 600,0 тис.грн. Співвідношення суми одержаної за договором позики до вартості активів на початок року становить 57,38%. Кошти
отримані з метою модернізації виробництва та оновлення основних фондів. Розмір одержаної частини позики (траншу) -- 12 393 439,58грн. Дата одержання частини
позики (траншу) -- кошти зараховано на поточний рахунок 30.09.2013р. Співвідношення суми траншу за договором до вартості активів на початок року становить
57,38%.

