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Інформація про отримання позики на суму, що
перевищує 25 відсотків вартості активів
емітента

2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі Товариство, Позичальник) повідомляє, що 11.03.2013 року відповідно до умов Додаткової угоди
до Договору позики від 21.04.2010 року з Компанією МеІаШкг НоИіп§ Ілтіїесі (МеталУкр
Холдинг Лімітед) (далі - Позикодавець) було отримано частину позики (транш) в розмірі 40 000
000,00 доларів США (сорок мільйонів доларів США 00 центів), що в гривневому еквіваленті
становить 319 720 000,00 грн. (триста дев'ятнадцять мільйонів сімсот двадцять тисяч гривень 00
копійок).
Дата прийняття рішення про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості
активів емітента - 19 квітня 2012 року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів.
На підставі ч. З ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до
діючої редакції Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від
19.04.2012 року) було прийнято рішення щодо попереднього схвалення укладання значних
правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності
протягом 1 (одного) року з дня
проведення Загальних зборів, а саме: надання та/або
отриманням кредитів (позик) Товариством, граничною вартістю на кожен правочин, яка
еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним
курсом НБУ на дату вчинення правочину.
Договір позики з Компанією МеІаЮкг Но1сНп§ Ілтіїесі (МеталУкр Холдинг Лімітед) було
підписано 21 квітня 2010 року на підставі рішення Наглядової Ради Товариства (рішення №40 від
21.04.2010 року).
Додаткову угоду до Договору позики щодо збільшення ліміту фінансування на суму, що
перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, було підписано 10 грудня 2012 року на підставі
рішення Наглядової Ради Товариства (рішення №58 від 10.12.2012 року).
Дата підписання Додаткової угоди до Договору позики: 10 грудня 2012 року.
Предмет Додаткової угоди до договору: збільшення ліміту фінансування позики (у грошовій
формі в іноземній валюті) до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США та подовження
терміну дії договору до 21.04.2016 року.
Предмет договору: Позичкодавець надає Позичальнику Позикову лінію (Позику) в доларах СИТА
із загальним розміром заборгованості, що не перевищує ліміт фінансування.

Вид позики: процентна.
Сума позики: ліміт фінансування 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США.
Процентна ставка: 11% річних.
Строк, на який надано позику: до 21.04.2016 року.
Порядок отримання грошових коштів: однією сумою або частками за вимогою Позичальника (у
будь-якому виді), які загалом складають суму 500 000 000,00 ( п'ятсот мільйонів) доларів США.
Умови повернення позики: сума усіх траншів, виданих в рамках Позикової лінії, повинна бути
повернута у повному обсязі не пізніше 21.04.2016 року.
Спосіб забезпечення: спосіб забезпечення позики відсутній.
Інформація про позикодавця: Компанія МеІаЮкгНо1<ііп§ІлтіІес1 (МеталУкр Холдинг Лімітед)
зареєстрована за законодавством Кіпру, за Реєстраційним номером НЕ 182834 НЕ44, яка має
юридичну адресу: ТпетізіокШегуі, 3, МіаНоше, Р.С. 1066, №созіа, Сургаз. У Позикодавця
відсутній код ЄДРПОУ, оскільки ця компанія являється нерезидентом України.
Дата зарахування частини позики (траншу) в розмірі 40 000 000,00 (сорок мільйонів) доларів
США на поточний рахунок Позичальника - 11.03.2013 року.
Інформація щодо мети використання коштів позики: позика призначається для поповнення
обігових коштів Товариства.
Інформація про зв'язки позикодавця, який прийняв рішення про надання позики, з емітентом
(якщо позикодавець є афілійованою особою емітента): Позикодавець - Компанія МеІаІІЛсг
НоШіп§ Ілтіїесі (МеталУкр Холдинг Лімітед) є афілійованою особою емітента - володіє 75,96% в
Статутному капіталі Товариства.
Розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі: 40 000 000,00 (сорок мільйонів)
доларів США.
Розмір одержаної частини позики (траншу)(у відсотках) до розміру позики: 8%.
Загальний розмір одержаної позики (траншів) станом на 11.03.2013 року становить 320 010
000,00 доларів США (триста двадцять мільйонів десять тисяч доларів США 00 центів), що
дорівнює 64,0% до загального розміру позики.
Вартість чистих активів емітента на кінець звітного року, який передував даті укладення
договору (станом на 31.12.2009 року): 4 595 838,00 тис.грн..
Співвідношення загальної суми одержаної позики до вартості чистих активів на кінець звітного
року, який передував даті укладення договору (станом на 31.12.2009 року): 55,66%.
Співвідношення позикового до власного капіталу до отримання позики (на кінець звітного року,
який передував даті отримання позики (траншу) (станом на 31.12.2012 року)): 171,8%.
Співвідношення позикового до власного капіталу після отримання позики (на кінець звітного
року, який передував даті отримання позики (траншу) (станом на 31.12.2012 року)): 181,12%.
Дата одержання частини позики (траншу): 11 березня 2013 року.
3. Підпис.
Особа, зазначена
повідомленні.

нижче,

підтверджує

достовірність

інформації,

що

міститься

Генеральний директор Х^®шя§л^^І*^\л/ Тимошенко Павло Геннадійович

у

