Повщомлення
про виникнення особливоТ шформацн про емггента
(для опублжування у офщшному друкованому виданш)
ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.1. Повне найменування ем!тента
«ЦЕНТР АЛЬНИЙ ПРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ»
Акщонерне товариство
1 .2. Оргатзацшно-правова форма ем!тента
1.3. 1дентиф!кац!йний код за СДРПОУ
00190977
ем!тента
1 .4. М!сцезнаходження ем!тента
Украша, Дншропетровська обл., м. Кривий
Р!г, 50066
1.5. М!жм!ський код, телефон та факс ем!тента (056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
сеоШсеок.ёр.иа
1.6. Електронна поштова адреса ем!тента
Пйр://с§ок.те1туе51;по1с1т§.соп1
1 .7. Веб-сайт емггента
1.8. Адреса сторшки в мереж! 1нтернет, яка
Ьир://с§ок.тейпуез1по1с1т§.сот/ги/аЪои1:/т:Го
додатково використовуеться ем!тентом для
розкриття шформащУ
1 .9. Вид особливо! шформацп' вщповщно до
1нформац!я про отримання позики на суму, що
вимог пункту 3 роздшу IV цього Положения
перевищуе 25 в!дсотк!в вартост! актив!в
ем!тента
1

2. Текст повщомлення
Публ1чне акц!онерне товариство «Центральний г!рничо-збагачувальний комб!нат» (дал! Товариство, Позичальник) повщомляе, що 04.03.2013 року вщповщно до умов Додатково! угоди
до Договору позики в!д 21.04.2010 року з Компашею МеШШкг НоШ!п§ 1лт!1ес1 (МеталУкр
Холдинг Л!м!тед) (дал! - Позикодавець) було отримано частину позики (транш) в розм!р! 40 000
000,00 долар!в США (сорок мшьйошв долар!в США 00 цент!в), що в гривневому екв!валент!
становить 319 720 000,00 грн. (триста дев'ятнадцять мшьйошв с!мсот двадцять тисяч гривень 00
кошйок).
Дата прийняття р!шення про отримання позики на суму, що перевищуе 25 в!дсотк!в вартост!
актив!в ем!тента- 19 квггня 2012 року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальн! збори акц!онер!в.
На п!дстав! ч. 3 ст. 70 Закону Украши «Про акцюнерн! товариства» та у в!дпов!дност! до
д!ючо! редакцп Статуту Товариства Загальними зборами акц!онер!в Товариства (протокол №1 в!д
19.04.2012 року) було прийнято р!шення щодо попереднього схвалення укладання значних
правочин!в, як! вчинятимуться Товариством у ход! його поточно! господарсько'1 д!яльност!
протягом 1 (одного) року з дня проведения Загальних збор!в, а саме: надання та/або
отриманням кредит!в (позик) Товариством, граничною вартютю на кожен правочин, яка
екв!валентна 1 500 000 000,00 (один мшьярд п'ятсот мшьйошв) долар!в США за оф!ц!йним
курсом НБУ на дату вчинення правочину.
Догов!р позики з Компашею Ме1аШкг НоЫ!п§ 1лт!1е<1 (МеталУкр Холдинг Л!м!тед) було
шдписано 21 кв!тня 2010 року на шдстав! р!шення Наглядово'1 Ради Товариства (р!шення №40 в!д
21.04.2010 року).
Додаткову угоду до Договору позййиш^одо» збшьшення л!м!ту ф!нансування на суму, що
перевищуе 25 в!дсотк!в вартост! актив!в ем!тента, було пщписано 10 грудня 2012 року на шдстав!
ршення Наглядово'1 Ради Товариства (рйнення №58 в!д 10.12.2012 року).
Дата пщписання Додатково! угоди до Договору позики: 10 грудня 2012 року.
Предмет Додатково! угоди до договору: збшыпення л!м!ту фшансування позики (у грошовш
форм! в шоземнш валют!) до 500 000 000,00 (п'ятсот мшьйошв) долар!в США та подовження
термшу ди договору до 21.04.2016 року.
Предмет договору: Позичкодавець надае Позичальнику Позикову л!н!ю (Позику) в доларах США
!з загальним розм!ром заборгованост!, що не перевищуе л!м!т ф!нансування.

Вид позики: процентнаСума позики: Л1м1т фшансування 500 000 000,00 (п'ятсот мшьйошв) долар!в США.
Процентна ставка: 11%р1чних.
Строк, на який издано позику: до 21.04.2016 року.
Порядок отримання грошових коптв: одтею сумою або частками за вимогою Позичальника (у
будь-якому вид!), як! загалом складають суму 500 000 000,00 ( п'ятсот мшьйошв) долар!в США.
Умови повернення позики: сума ус!х транцпв, виданих в рамках ПозиковоУ лшп, повинна бути
повернута у повному обсяз! не тзнпне 21.04.2016 року.
Спос1б забезпечення: спос!б забезпечення позики вщсутнш.
1нформащя про позикодавця: Компатя Ме1аЮкгНо1с1т§1лгт1:ес1 (МеталУкр Холдинг Л1м1тед)
зареестрована за законодавством Ктру, за Реестрацшним номером НЕ 182834 НЕ44, яка мае
юридичну адресу: Тпепйз^окНВепа, 3, ДШаНоизе, Р.С. 1066, №соз!а, Сургш. У Позикодавця
вщсутнШ код СДРПОУ, оскшьки ця компатя являеться нерезидентом Украши.
Дата зарахування частини позики (траншу) в розм1р1 40 000 000,00 (сорок мшьйотв) долар!в
США на поточний рахунок Позичальника - 04.03.2013 року.
1нформащя щодо мети використання коптв позики: позика призначаеться для поповнення
об!гових коштхв Товариства.
Тнформащя про зв'язки позикодавця, який прийняв р1шення про надання позики, з ем!тентом
(якщо позикодавець е афшшованою особою ем!тента): Позикодавець - Компатя Ме1аШкг
НоШ1П§ ЫтНей (Метал У кр Холдинг Шмггед) е аф1л!йованою особою ем!тента - волод!е 75,96% в
Статутному капитал! Товариства.
Розм1р одержано! частини позики (траншу) у грошовш форм!: 40 000 000,00 (сорок мшьйошв)
долар!в США.
Розм!р одержано!' частини позики (траншу)(у в!дсотках) до розм!ру позики: 8%.
Загальний розм!р одержано! позики (транш1в) станом на 04.03.2013 року становить 240010
000,00 долар!в США (дают! сорок мшьйошв десять тисяч долар!в США 00 цент!в), що дор!внюе
48,0% до загального розм!ру позики.
Варт!сть чистих актив!в ем!тента на к!нець зв!тного року, який передував дат! укладення
договору (станом на 31.12.2009 року): 4 595 838,00 тис.грн..
Стввщношення загально'1 суми одержано!' позики до вартост! чистих актив!в на к1нець звггаого
року, який передував дат! укладення договору (станом на 31.12.2009 року): 41,74%.
Стввщношення позикового до власного катталу до отримання позики (на кщець звггного року,
який передував дат! отримання позики (траншу) (станом на 31.12.2012 року)): 153,16%.
Стввщношення позикового до власного катталу теля отримання позики (на ктець зв!тного
року, який передував дат! отримання позики (траншу) (станом на 31.12.2012 року)): 162,48%.
Дата одержання частини позики (траншу): 04 березня 2013 року.
3. Пщпис.
Особа, зазначена нижче, пщ^верджуе достов!ртсть шформащТ, що мютиться у
повщомлент.

Генеральний дирек

Тимошенко Павло Геннадшович

