
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА 

РАЙАГРОХІМІЯ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05491072 

3. Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд.88 

4. Міжміський код, телефон та факс: (057)752-28-03, (057)752-28-03 

5. Електронна поштова адреса: info@agrochim.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.agrochim.com.ua/special_information 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  

 

Рішення про отримання позики прийнято 22.12.2015р. Наглядовою радою Товариства, протокол 

засідання Наглядової ради № 18/2015 від 22.12.2015р. Договір позики підписано 22.12.2015р. 

Предметом договору є отримання грошових коштів у гривнях на зворотній основі. Вид позики - 

безпроцентна. Сума позики за договором становить 24 500 000,00 (двадцять чотири мільйони 

п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Сума одержаної позики (першого траншу) склала 23 178 

000,00 грн. Процентна ставка - 0,00%. Позику надано на строк до 31.12.2020р. Позика 

повертається у грошовій формі шляхом перерахування на поточний рахунок у валюті отримання 

позики. Активів у заставу не надавалось, забезпечення позики іншими способами не 

здійснювалось. 

Кошти зараховано на поточний рахунок 30.12.2015р. у сумі 23 178 000,00 грн. 

Інформація про позикодавця: 

Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ", код  ЄДРПОУ 

32565288, місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Шосе Комсомольське, буд.88. 

Вартість чистих активів на початок року становить: 2 203,0 тис.грн. 

Вартість активів на початок року (за даними фінансової звітності): 20 913,0 тис.грн. 

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

становить 110,83 %. 

Кошти отримані з метою поповнення обігових коштів підприємства. 

Кошти зараховано на поточний рахунок 30.12.2015р. у сумі 23 178 000,00 грн. Розмір одержаної 

частини позики у відсотках до загальної суми позики за договором становить 94,60 %. 

Співвідношення суми позики за договором до вартості активів на початок року становить 

117,15%. 

 

III. Підпис  

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор _______________  Івіна В.В. М.П. 

31.12.2015 


