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Проспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
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Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»

2)

скорочене
найменування (за
наявності)

ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА ФОНД»

3)

код за ЄДРПОУ

25586047

4)

місцезнаходження

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б.34, офіс 312/3

5)

засоби зв'язку
(телефон, факс,
електронна пошта)

+38 (044) 254-56-89

6)

дата державної
реєстрації емітента;
орган, що здійснив
державну реєстрацію
емітента

Дата проведення державної реєстрації 07 квітня 1998
року. Свідоцтво про державну реєстрацію
ТОВ “ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ “АРКАДА-ФОНД” серії
АОО № 051394. Номер запису про включення 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.

7)

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
представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.

для

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;
- 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 будьякому 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
(місяць, квартал, рік);

період

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
Товариства;

та

виконувати

рішення Загальних

зборів

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 колегіального Полянська Інна Олександрівна, директор
виконавчого органу або особа, яка
здійснює
повноваження Рік народження: 1981 рік
одноосібного виконавчого органу
Освіта: вища
Кваліфікація: економіст
Загальний виробничий стаж роботи: 16 років
6 місяці
Стаж роботи на даній посаді: 4 роки 6 місяці
Основне місце роботи і посада на основному
місці роботи: ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ
«АРКАДА-ФОНД», директор
голова та члени наглядової ради (за Відповідно до Статуту емітента створення
наглядової ради не передбачено.
наявності)
ревізор або голова та члени На дату прийняття рішення Ревізійну
комісію емітента не сформовано.
ревізійної комісії (за наявності)
корпоративний
наявності)

секретар

(за Відсутній

головний бухгалтер (за наявності)
11) відомості про середньомісячну
заробітну плату членів
колегіального виконавчого органу
або особи, яка здійснює
повноваження одноосібного
виконавчого органу, за останній
квартал та завершений фінансовий
рік, що передував року, у якому
подаються документи

Відсутній
Середньомісячна заробітна плата директора
емітента складає:
за І півріччя 2015 року – 3000,00 грн.
за 2014 рік – 1000,00 грн.
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Інформація про статутний та власний капітал емітента:

1)

розмір статутного капіталу
емітента на дату прийняття
рішення
про
публічне
розміщення облігацій

2)

розмір частки у статутному У директора емітента немає у власності частки
капіталі
емітента,
що статутного капіталу.
перебуває у власності членів
виконавчого органу емітента
або особи, яка здійснює
повноваження одноосібного
виконавчого
органу
(для
емітента
акціонерного
товариства також кількість
акцій)

3)

перелік осіб, що мають у Не має осіб, що мають у статутному капіталі
статутному капіталі емітента емітента частку, що перевищує 10%.
частку, що перевищує 10 %

4)

розмір власного капіталу
емітента на останню звітну
дату, що передує даті
прийняття рішення про
публічне розміщення
облігацій

3

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1)

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

Статутний капітал товариства на дату прийняття
рішення про публічне розміщення облігацій
складає 187 000 000,00 гривень (сто вісімдесят сім
мільйонів гривень 00 копійок). Статутний капітал
товариства повністю сплачений.

Розмір власного капіталу емітента на останню
звітну дату, що передує даті прийняття рішення
про публічне розміщення облігацій складає
192 782 522,65 гривень ( Сто дев’яносто два
мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот
двадцять дві гривень 65 копійок).

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).
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.
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-Т 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.
Емітент повністю виконав перед власниками зобов’язання за облігаціями.

22. Іменні відсоткові облігації серії “U”
Свідоцтво про реєстрацію випуску - №188/2/08-Т 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.
Емітент повністю виконав перед власниками зобов’язання за облігаціями.
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.
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.
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).
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 листопада 2015 року.
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.

2)

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 Державної 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.
Розміщення облігацій на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» проводиться згідно правил
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та відповідно до вимог законодавства.

3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких Всі випущені облігації
позалістингові.
включені облігації емітента

4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на
останнє число кварталу, що передував кварталу, у
якому подаються документи)

2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із
зазначенням терміну закінчення їх дії

6 (шість) осіб

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).

3)

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, робіт), фінансових послуг.
що
виробляє
(надає,
За 9 місяців 2015 року товариством було укладено
здійснює) емітент
2 договори факторингу на суму 140 млн. гривень
та надано кредитів юридичним та фізичним
особам на суму 3 620 тис. гривень.
За ІІІ квартал 2015 року товариством було
укладено 1 договір факторингу на суму 70 млн.
гривень та надано кредитів юридичним та
фізичним особам на суму 340 тис. гривень.
Станом на 30.09.2015 року товариством була
здійснена емісія 32 випуски(серій) облігацій
загальною номінальною вартістю 1910,83 млн.
грн. Облігації шести 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.

надає
фінансові
послуги
ринки збуту та особливості Товариство
розвитку
галузі,
у
якій юридичним та фізичним особам, переважно в
місті Києві. Основним партнером товариства на
здійснює діяльність емітент
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.

обсяги та напрями
інвестиційної діяльності
емітента

Станом на 30.09.2015 року товариством
проінвестовано 0,00 млн. грн. в боргові
зобов’язання юридичних осіб (облігації та
векселі), в акції підприємств – 1 283 тис грн. та в
інші цінні папери (інвестиційні сертифікати) –
209 млн. грн. В корпоративні права інших
товариств - 855 тис. грн.
За ІІІ квартал 2015 року проінвестовано 79 405
967,57 млн. грн. в інші цінні папери (інвестиційні
сертифікати), 0,00 тис. грн. - в боргові
зобов’язання юридичних осіб (векселі).

стратегію
досліджень та
розробок

Власні наукові дослідження та розробки товариством не
проводились.

основних
конкурентів
емітента

Основними конкурентами товариства є вітчизняні
небанківські фінансові установи, що здійснюють
операції факторингу та надають кредити за рахунок
власних коштів.

відомості про участь
емітента в
асоціаціях,
консорціумах,
концернах,
корпораціях, інших
об'єднаннях
підприємств

Товариство не приймає
консорціумах,
концернах,
об'єднаннях підприємств

відомості про філії
та представництва
емітента

Товариство не має дочірніх підприємств, філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів.

участі в асоціаціях,
корпораціях,
інших

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 «АА», Свідоцтво про реєстрацію випуску - №195/2/2012 від 31 серпня 2012 р.
- Серія «АВ», Свідоцтво про реєстрацію випуску - № 217/2/2012 від 11 червня 2013р.
- 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.
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 «АА» - 80 000,00 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 80 000 тис. гривень;
за серією «АВ» - 50 000,00 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 50 000 тис. гривень;
за серією AD – 100 000 тис. гривень при загальній номінальній вартості
випуску облігацій 100 000 тис. гривень.;
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
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 «АА» - 25.08.2016 р.-22.09.2016 р.
за серією «АВ» - 25.11.2015 р.-25.12.2015 р.
за серією «AD» - 22.07.2016 р. – 24.08.2016 р.

-

за серією «АЕ» - 25.09.2017 р. – 24.10.2017 р.
за серією «АF» - 25.09.2018р. - 24 .10.2018р.

Рішень судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за
облігаціями ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» не має.
які не були виконані:
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

Не має

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 2015-2020 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 яких
емітент володіє більше ніж 10
відсотками статутного капіталу
(активів), у тому числі про дочірні
підприємства

Емітент не володіє більш ніж 10%
статутного капіталу жодної юридичної
особи.

8) відомості про провадження у справі
про банкрутство або про застосування
санації до емітента чи юридичної
особи, у результаті реорганізації якої
утворився емітент, протягом трьох
років, що передували року здійснення
розміщення облігацій

9)

По відношенню до товариства справ про
банкрутство або про застосування санації
не впроваджувалось.

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 2015р.
Форма №1

тис. грн.
Код за ДКУД

Код рядка
АКТИВ

1801001

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

-

-

первісна вартість

1001

8

8

накопичена амортизація

1002

(8)

(8)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби:

1010

19

19

первісна вартість

1011

69

69

знос

1012

(50)

(50)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

-

-

Інші фінансові інвестиції

1035

16 262

2 114

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

291 760

243 072

Відстрочені податкові активи

1045

188

188

Гудвіл

1050

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

1065

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

308 229

245 393

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

Залишок коштів
резервних фондах

II. Оборотні активи

у

централізованих

страхових

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, послуги

1125

17

17

за виданими авансами

1130

-

-

з бюджетом

1135

358

358

у тому числі з податку на прибуток

1136

317

317

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Дебіторська заборгованість
нарахованих доходів

за

розрахунками

з

1140

8 179

11 836

Дебіторська заборгованість
внутрішніх розрахунків

за

розрахунками

із

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

193 092

208 113

Поточні фінансові інвестиції

1160

210 870

253 231

Гроші та їх еквіваленти

1165

2 329

2 552

Готівка

1166

-

-

Рахунки в банках

1167

2 329

2 552

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

У тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

-

-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

резервах незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

414 845

476 107

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

723 074

721 500

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400

187 000

187 000

Внески до зареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

424

424

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5 045

5 359

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

-

-

Усього за розділом І

1495

192 469

192 783

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Пенсійні зобовязання

1405

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

400 483

298 434

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Довгострокові забезпеченні витрат персоналу

1521

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви

1530

-

-

У тому числі:
резерви довгострокових зобов’язань

1531

-

-

Резерви збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

Резерв незароблених премій

1533

-

-

Інші страхові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контакти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом II

1595

400 483

298 434

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Векселі видані

1605

-

-

1610

130 035

230 209

II. Додаткові зобов’язання і забезпечення

IV. Поточні зобов’язання

Поточна заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

товари, роботи, послуги

1615

13

1

розрахунками з бюджетом

1620

1

6

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

3

2

розрахунками з оплати праці

1630

5

-

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами

1635

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками

1640

-

-

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків

1645

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю

1650

-

-

Поточні забезпечення

1660

65

65

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за розділом IІІ

1695

130 122

230 283

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

1700

-

-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800

-

-

Баланс

1900

723 074

721 500

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2015р.
Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
порядку

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів. Робіт,
послуг)

2000

14

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

-

-

прибуток

2090

14

6

збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

56 986

57 845

Адміністративні витрати

2130

(352)

(866)

Витрати на збут

2150

-

-

Інші операційні витрати

2180

(56 334)

(58 243)

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

2190

314

-

збиток

2195

-

(1 258)

Доход від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

-

-

Інші доходи

2240

-

-

Фінансові витрати

2250

-

-

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

-

-

прибуток

2290

314

-

збиток

2295

-

(1 258)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-

-

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

-

-

прибуток

2350

314

-

збиток

2355

-

(1 258)

Фінансові результати до оподаткування:

Чистий фінансовий результат:

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника

Код
порядку

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
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
спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний доход до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)

2465

314

(1 258)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

-

-

Витрати на оплату праці

2505

234

237

Відрахування на соціальні заходи

2510

86

86

Амортизація

2515

4

4

Інші операційні витрати

2520

56 362

58 782

Разом

2550

56 686

59 109

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-

-

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 2014р.
Форма №1

тис. грн.
Код за ДКУД

Код рядка
АКТИВ

1801001

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

1

-

первісна вартість

1001

8

8

накопичена амортизація

1002

(7)

(8)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби:

1010

18

19

первісна вартість

1011

63

69

знос

1012

(45)

(50)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

-

-

Інші фінансові інвестиції

1035

11 214

16 262

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

207 850

291 760

Відстрочені податкові активи

1045

232

188

Гудвіл

1050

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

1065

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

219 315

308 229

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, послуги

1125

-

17

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

Залишок коштів
резервних фондах

у

централізованих

страхових

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками
за виданими авансами

1130

-

-

з бюджетом

1135

817

358

у тому числі з податку на прибуток

1136

773

317

Дебіторська заборгованість
нарахованих доходів

за

розрахунками

з

1140

24 184

8 179

Дебіторська заборгованість
внутрішніх розрахунків

за

розрахунками

із

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

207 748

193 092

Поточні фінансові інвестиції

1160

245 013

210 870

Гроші та їх еквіваленти

1165

529

2 329

Готівка

1166

-

-

Рахунки в банках

1167

529

2 329

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

У тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

-

-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

резервах незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

478 291

414 845

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

697 606

723 074

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400

187 000

187 000

Внески до зареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

419

424

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

8 825

5 045

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

-

-

Усього за розділом І

1495

196 244

192 469

II. Додаткові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Пенсійні зобовязання

1405

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

311 020

400 483

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Довгострокові забезпеченні витрат персоналу

1521

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви

1530

-

-

У тому числі:
резерви довгострокових зобов’язань

1531

-

-

Резерви збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

Резерв незароблених премій

1533

-

-

Інші страхові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контакти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом II

1595

311 020

400 483

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Векселі видані

1605

-

-

довгостроковими зобов’язаннями

1610

190 276

130 035

товари, роботи, послуги

1615

1

13

розрахунками з бюджетом

1620

-

1

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

3

розрахунками з оплати праці

1630

-

5

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами

1635

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками

1640

-

-

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків

1645

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю

1650

-

-

Поточні забезпечення

1660

65

65

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за розділом IІІ

1695

190 342

130 122

1700

-

-

IV. Поточні зобов’язання

Поточна заборгованість за:

ІV.

Зобов’язання,

пов’язані

з

необоротними

активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800

-

-

Баланс

1900

697 606

723 074

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
порядку

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів. Робіт,
послуг)

2000

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

-

-

прибуток

2090

-

-

збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

74 446

70 162

Адміністративні витрати

2130

(494)

(442)

Витрати на збут

2150

-

-

Інші операційні витрати

2180

(77 675)

(69 671)

прибуток

2190

-

49

збиток

2195

(3 723)

-

Доход від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

-

-

Інші доходи

2240

-

-

Фінансові витрати

2250

-

-

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

-

-

прибуток

2290

-

49

збиток

2295

(3 723)

-

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(52)

42

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

-

-

прибуток

2350

-

91

збиток

2355

(3 775)

-

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:

Фінансові результати до оподаткування:

Чистий фінансовий результат:

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника

Код
порядку

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
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
спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний доход до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)

2465

(3 775)

91

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

-

-

Витрати на оплату праці

2505

312

271

Відрахування на соціальні заходи

2510

113

100

Амортизація

2515

6

9

Інші операційні витрати

2520

77 739

69 733

Разом

2550

78 170

70 113

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

5

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
або прізвище, ім'я та по
батькові аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ"
Код ЄДРПОУ 34619277

місцезнаходження або місце вул. О. Гончара 41, 3 поверх, місто Київ, Україна
проживання
реквізити свідоцтва про
внесення до реєстру
аудиторських фірм, які
можуть проводити
аудиторські перевірки
професійних учасників ринку
цінних паперів (якщо емітент
є професійним учасником
ринку цінних паперів)

Свідоцтво серії П № 000010 від 05.02.2013 року,
чинне до 30.06.2016 р.

реквізити свідоцтва про
включення до Реєстру
аудиторських фірм та
аудиторів, виданого
Аудиторською палатою
України

№ 3886 від 26.10.2006 р., видане за рішенням
Аудиторської палати України 26.10.2006 р.
№167/3, чинне до 30.06.2016 р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про
публічне/приватне розміщення
Дата
і
номер
рішення
(протоколу)
про
публічне/приватне розміщення
облігацій;
найменування
органу,
який
прийняв
рішення; порядок проведення
та
кількість
учасників
голосування;
кількість
та
відсоток
голосів,
якими
приймалось
рішення
про
розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій
прийнято загальними зборами учасників ТОВ
«ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»,
Протокол № 09/11 від 09 листопада 2015 року.

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 40 000 000,00 грн.
(Сорок 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.

3

Джерела
погашення
та Джерелами погашення та виплати доходу за
виплати доходу за облігаціями облігаціями стануть кошти, що надійдуть від
боржників в рахунок погашення ними 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.

4

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

1

В голосуванні брали участь 12 осіб, які наділені
правом голосування 100% голосів – сто вісімдесят
сім мільйонів голосів.
Рішення прийнято одностайно - сто вісімдесят сім
мільйонів голосів - 100% присутніх на зборах

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.

5

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного
розміщення:

1)

параметри випуску:
характеристика облігацій
(іменні;
відсоткові/цільові/дисконтні;
звичайні (незабезпечені) /
забезпечені)

облігації іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій

400 000 (чотириста тисяч) штук

номінальна вартість облігації

100,00 гривень (сто гривень 00 копійок)

загальна номінальна
випуску облігацій

40 000 000,00 гривень (сорок мільйонів
вартість гривень 00 копійок)

серія облігацій*

Облігації випускаються однією серією «AG»

кількість облігацій та
порядкові номери облігацій в
серії облігацій*

-

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про
публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука / гарантія / Порука
страхування
ризиків
непогашення
основної
суми
боргу/непогашення
основної суми боргу та невиплати доходу
за облігаціями)
розмір забезпечення

49 800 000,00 грн. (сорок дев’ять
мільйонів вісімсот тисяч гривень 00
копійок)

найменування, місцезнаходження, код за
ЄДРПОУ
поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів)
, місце та дата проведення його (їх)
державної реєстрації

ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР»
01001, м. Київ, вул. Ольгинська
буд. 3, к. 50/3
код ЄДРПОУ 25413476

розмір
власного
поручителя(ів)/гаранта(ів)

капіталу 51 211,6 тис. грн.

поруки
реквізити документів, що підтверджують Договір
забезпечення (гарантія / договір поруки / 09.11.2015р.
договір
страхування
ризиків
непогашення
основної
суми
боргу/непогашення основної суми боргу
та невиплати доходу за облігаціями)

№1/2015

від

істотні умови договору поруки чи 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
1.2. Під облігаціями, за якими Поручитель гарантує виконання зобов’язань
Емітентом, розуміються відсоткові іменні забезпечені облігації серії «AG» у
кількості 400 000 (чотириста тисяч) штук з номінальною вартістю однієї облігації
100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), загальною номінальною вартістю 40 000 000,00
грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).
2.1. Передбачений цим Договором обов’язок Поручителя обмежується сумою
дійсних можливих вимог щодо виплати основної суми боргу 100% в сумі
40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) та доходу за Облігаціями в
сумі 9 800 000,00 грн. (дев’ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок).
2.2. Поручитель не відповідає за відшкодування Емітентом збитків та за сплату
неустойки (штрафу, пені).
2.3. У разі порушення Емітентом своїх зобов’язань за Облігаціями, Емітент і
Поручитель відповідають перед Власником Облігацій як солідарні боржники.
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами,
скріплення печаткою сторін і діє до моменту погашення Емітентом облігацій,
зазначених в п.1.2. даного Договору.
6.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у
разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг
його відповідальності.
відомості про наявність між емітентом та
поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю,
укладених правочинів тощо

Не має

баланс та звіт про фінансові результати
поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) 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 2014р.
Форма №1

тис. грн.
Код за ДКУД

Код рядка
АКТИВ

1801006

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

1 821,7

183,9

Основні засоби:

1010

16 437,6

8 486,6

первісна вартість

1011

33764,8

27 787,7

знос

1012

(17 327,2)

(19 301,1)

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

68 543,1

30 245,6

Інші необоротні активи

1090

134,0

130,5

Усього за розділом І

1095

86 936,4

39 046,6

Запаси

1100

727 593,5

487 922,6

Готова продукція

1103

191,4

191,4

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

137,3

40,7

з бюджетом

1135

247,6

427,7

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

247,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

66 635,3

66 176,2

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

47 920,6

Гроші та їх еквіваленти

1165

203,7

4 722,4

Витрати майбутніх періодів

1170

7 370,7

7 370,7

Інші оборотні активи

1190

144 345,5

96 229,9

Усього за розділом II

1195

946 533,6

710 810,8

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

-

7 692,9

Баланс

1300

1 033 470,0

757 550,3

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400

70 221,0

70 221,0

Додатковий капітал

1410

-

-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(15 839,3)

(19 079,4)

Неоплачений капітал

1425

(-)

(-)

Усього за розділом І

1495

54 381,7

51 141,8

II. Додаткові зобов’язання і забезпечення

1595

9 011,0

9 556,3

1600

-

-

довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

69 103,6

80 974,6

розрахунками з бюджетом

1620

49,0

35,8

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

2,7

3,4

розрахунками з оплати праці

1630

4,9

4,1

Доходи майбутніх періодів

1665

38 442,5

38 442,5

Інші поточні зобов’язання

1690

862 474,6

577 392,0

Усього за розділом IІІ

1695

970 077,3

696 852,4

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

1 033 470,0

757 550,3

IІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за:

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
Форма №2

Код за ДКУД

1801007

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
порядку

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів. Робіт,
послуг)

2000

371 950,0

13 765,6

Інші операційні доходи

2120

289,0

69,8

Інші доходи

2240

29 445,2

3 690,0

Разом доходи (2000+2120+2240)

2280

401 684,2

17 525,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(371 765,0)

(17 249,7)

Інші операційні витрати

2180

(3 166,0)

(2 758,5)

Інші витрати

2270

(29 993,3)

(5 039,8)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(404 924,3)

(25 047,8)

Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)

2290

(3 240,1)

(7 522,4)

Податок на прибуток

2300

(-)

(-)

Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)

2350

(3 240,1)

(7 522,4)

3)

порядок
та
умови
конвертації емітент не є акціонерним товариством
облігацій у власні акції емітента (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)

інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається
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)

-

6)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента
облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення
рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

6

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

2)

дати початку та
закінчення укладення
договорів з першими
власниками у процесі
публічного/приватного
розміщення облігацій;
адреса, де
відбуватиметься
укладення договорів з
першими власниками у
процесі
публічного/приватного
розміщення облігацій

-

Дата початку укладення договорів з першими
власниками – 25 січня 2016 року;
Дата закінчення укладення договорів з першими
власниками – 22 січня 2017 року;
Товариство здійснює укладення договорів з першими
власниками облігацій самостійно, але через організатора
торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» за
його місцезнаходженням: Україна, 01033, м. Київ,
вулиця Саксаганського, будинок 36-В., тел./факс +38
(044) 490-57-89.

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)
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.

4)

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 AG, а саме:

дата початку прийняття заяв на придбання облігацій серії AG – 25 січня 2016 року
(включно).
дата закінчення прийняття заяв на придбання облігацій серії AG – 22 січня 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, за запитом
товариства покупець облігацій зобов’язаний надати документи для проведення його
ідентифікації.
Потенційні перші власники облігацій подають заяви про придбання облігацій за
адресою ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (надалі – біржа):
Україна, 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36-В.

Укладання договорів з першими власниками облігацій
буде проводитись на фондовій біржі ПАТ «КИЇВСЬКА
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

5)

порядок укладання
договорів купівліпродажу облігацій

6)

Укладання договорів з першими власниками облігацій на
ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»
проводиться
згідно
правил
ПАТ
«КИЇВСЬКА
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» та відповідно до
вимог законодавства.

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій
під час розміщення (за номінальною
вартістю / з дисконтом (нижче
номінальної вартості) / з премією
(вище номінальної вартості))

Ціна продажу облігацій під час укладання
договорів
з
першими
власниками
визначається товариством щоденно з
урахуванням попиту та ринкових умов, але
не може бути меншою номінальної вартості
облігацій.

облігацій
здійснюється
валюта, у якій здійснюється оплата Оплата
облігацій (національна або іноземна національній валюті України – гривні.
валюта)
найменування і реквізити банку та
номер поточного рахунку, на який
вноситиметься оплата за облігації
(якщо
оплата
облігацій
здійснюється у національній валюті
та іноземній валюті, - окремо
вказуються номери рахунків у
національній та іноземній валютах)

у

Оплата облігацій здійснюється шляхом
внесення повної вартості облігацій на
поточний рахунок ТОВ «ІПОТЕЧНА
КОМПАНІЯ
«АРКАДА-ФОНД»
№ 26507016164 в ПАТ АКБ “АРКАДА”,
м. Київ, код банку 322335, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 25586047.

строк оплати облігацій
При укладанні договорів з першими власниками облігацій, їх оплата здійснюється
покупцями у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі, але не пізніше
22 січня 2017 року (включно).
Оплата облігацій серії AG 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 AG на рахунок покупця в депозитарній установі здійснюється
в порядку та у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі.
Для купівлі облігацій серії AG 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».
7)

8)

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
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА
БІРЖА».

код за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20064500;
Державна
реєстрація
юридичної
особи
проведена Голосіївською районною у м. Києві
державною адміністрацією 03.07.1997 року.

місцезнаходження

Україна, 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського,
будинок 36-В.

номери телефонів та факсів

Телефон/факс +38 (044) 490-57-89.

номер і дата видачі ліцензії на
провадження професійної
діяльності на фондовому ринку діяльності з організації торгівлі
на фондовому ринку

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.

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

місцезнаходження

Україна, 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

код за ЄДРПОУ

30370711

реквізити договору ДОГОВІР № Е-5866/д від 30 квітня 2013 року про
(попереднього
обслуговування емісії цінних паперів.
договору)
про
обслуговування
Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування
випусків
цінних випусків цінних паперів № ОВ-287 від 18.10.2013 року.
паперів (номер, дата
укладення)
10)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників
іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний
депозитарій цінних паперів):

повне
найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ 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
7

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 AG 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 AG.

8

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 AG, 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 AG.
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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 AG.
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 AG,
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.
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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 AG.
Публічне розміщення облігацій серії AG, здійснюється шляхом їх пропозиції
заздалегідь невизначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному
друкованому виданні НКЦПФР проспекту емісії облігацій.

1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за
ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
Товариством прийняте Рішення про публічне розміщення облігацій серії AG. Перелік
осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AG 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 AG.
Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AG, 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 AG.
Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AG, 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 AG.
Перелік осіб, серед яких здійснюється розміщення облігацій серії AG, 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 23 жовтня 2017 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 AG – 23 жовтня 2017 року.
12

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
встановлюється ставка
доходу

Строк подачі вимоги
власником про викуп
облігацій

16,17,18

24.03.2017 – 28.03.2017

19,20,21

23.06.2017 – 27.06.2017

В інших випадках вимога щодо викупу облігацій задовольняється на розсуд
товариства за домовленістю сторін.
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 AG, про що власник
повідомляється письмово.
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’язку 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
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 AG в наступні строки:
Відсоткові періоди, на які
встановлюється ставка доходу
16,17,18
19,20,21

Строк викупу облігацій
25.04.17р. – 28.04.17р.
25.07.17р. – 28.07.17р.
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Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення
про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1)

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:

2)

№ періоду, за який
виплачується дохід
(відсоткового періоду)

Дата початку періоду, за
який виплачується дохід

Дата закінчення періоду,
за який виплачується
дохід

Дата початку виплати
відсоткового доходу

Дата закінчення виплати
відсоткового доходу

1

25 січня 2016р.

21 лютого 2016р.

22 лютого 2016р.

25 лютого 2016р.

2

22 лютого 2016р.

21 березня 2016р.

22 березня 2016р.

25 березня 2016р.

3

22 березня 2016р.

24 квітня 2016р.

25 квітня 2016р.

28 квітня 2016р.

4

25 квітня 2016р.

22 травня 2016р.

23 травня 2016р.

26 травня 2016р.

5

23 травня 2016р.

20 червня 2016р.

21 червня 2016р.

24 червня 2016р.

6

21 червня 2016р.

24 липня 2016р.

25 липня 2016р.

28 липня 2016р.

7

25 липня 2016р.

15 серпня 2016р.

16 серпня 2016р.

19 серпня 2016р.

8

16 серпня 2016р.

19 вересня 2016р.

20 вересня 2016р.

23 вересня 2016р.

9

20 вересня 2016р.

24 жовтня 2016р.

25 жовтня 2016р.

28 жовтня 2016р.

10

25 жовтня 2016р.

21 листопада 2016р

22 листопада 2016р

25 листопада 2016р

11

22 листопада 2016р

19 грудня 2016р.

20 грудня 2016р.

23 грудня 2016р.

12

20 грудня 2016р.

22 січня 2017р.

23 січня 2017р.

26 січня 2017р.

13

23 січня 2017р.

20 лютого 2017р.

21 лютого 2017р.

24 лютого 2017р.

14

21 лютого 2017р.

20 березня 2017р.

21 березня 2017р.

24 березня 2017р.

15

21 березня 2017р.

24 квітня 2017р.

25 квітня 2017р.

28 квітня 2017р.

16

25 квітня 2017р.

21 травня 2017р.

22 травня 2017р.

25 травня 2017р.

17

22 травня 2017р.

19 червня 2017р.

20 червня 2017р.

23 червня 2017р.

18

20 червня 2017р.

24 липня 2017р.

25 липня 2017р.

28 липня 2017р.

19

25 липня 2017р.

14 серпня 2017р.

15 серпня 2017р.

18 серпня 2017р.

20

15 серпня 2017р.

24 вересня 2017р.

25 вересня 2017р.

28 вересня 2017р.

21

25 вересня 2017р.

23 жовтня 2017р.

24 жовтня 2017р.

23 листопада 2017р.

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 15-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:

Відсоткові періоди, на які
встановлюється ставка доходу

Період, в який товариство приймає та
оприлюднює інформацію про ставку доходу на
відповідний відсотковий період

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

повідомляється в рішенні про розміщення
облігацій

16,17,18

13.03.2017р. – 23.03.2017р.

19,20,21

12.06.2017р. – 22.06.2017р.

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 "АG"
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 (даті початку останньої 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 виплати (даті початку
останньої 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.

14
1)

Порядок погашення облігацій:
Дата
початку
погашення
24 жовтня 2017 року;

дати початку і закінчення
Дата
закінчення
погашення
погашення облігацій
23 листопада 2017 року.

облігацій

–

облігацій

-

2)

умови та порядок надання Облігації товариства серії AG не є цільовими.
товарів (послуг) (у разі
прийняття рішення про
розміщення
цільових
облігацій)

3)

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.
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.

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 AG за вимогою їх власників не передбачено.

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
В разі неспроможності виконання зобов’язань за облігаціями, виконання зобов’язань
виконується Поручителем відповідно до Договору поруки №1/2015 від 09.11.2015
року. У разі порушення Емітентом своїх зобов’язань за Облігаціями, Емітент і
Поручитель відповідають перед Власником Облігацій як солідарні боржники.
В разі неспроможності виконання зобов’язань за облігаціями Емітентом та
Поручителем 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 реєстрації випуску та проспекту емісії
облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від
емітента:

Директор
(посада)

_______________
(підпис)

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

М. П.

Від
аудитора:

_________________ _______________ _______________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від
_________________ _______________ _______________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
андеррайтера*:
М. П.

Від фондової
біржі,
через яку
прийнято
рішення
здійснювати
публічне
розміщення
облігацій**:

_________________

_____________

____________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

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

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.10.2014 р. N 1453)

