Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Голови Правління

Корнієвський Віталій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
05.05.2016
(дата)

Особлива інформація (відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81

4. Код за ЄДРПОУ

00186536

5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 222-35-76, (061) 283-42-02

6. Електронна поштова адреса

triukhan.vit@dss.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.04.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

84(2338), бюлетень "Відомості НКЦПФР"

04.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.dss.com.ua/rus/company/official-info/special_info/

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

05.05.2016
(дата)

ВІДОМОСТІ
про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
N
з/п

Найменування кредитора

1
1

2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ
БАНК УКРАЇНИ"

Код за
ЄДРПОУ
кредитора

3
00032129

Дата
підписання
договору
кредитора

4
05.03.2015

Дата
Дата
одержання відкриття
кредиту
кредитної
лінії*

5
29.04.2016

6

Дата
закриття
кредитної
лінії*

Вид
кредиту
(кредитної
лінії*)

Сума
кредиту
(тис. грн.)

Процентна
ставка

Строк, на
який
укладено
договір
кредиту
(місяців)

7

8

9

10

11

05.03.2015 31.10.2017 Фінансовий 1395812.195 фіксована, 32.00
11.000

Співвідношення
суми кредиту до
вартості активів
на початок року
(у відсотках)
12
24.580

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про одержання кредиту — 27.02.2015р. Назва уповноваженого органу, що його прийняв рішення про одержання кредиту – Наглядова рада
Товариства (Протокол № 45 від 27.02.2015р.). Дата підписання договору кредиту — 05.03.2015р., а саме Договір кредитної лінії № 433 від 05.03.2015р. Вид кредитної лінії відновлювана кредитна лінія. Сума кредиту (загальний розмір кредиту за кредитною лінією) - 55 419 000,00 доларів США (курс НБУ на 29.04.2016 – 25,186528) – 1 395 812
195,23 грн. Процентна ставка - 11,0% річних. Строк, на який укладено договір кредиту — 32 місяці (до 31.10.2017р.). Умови повернення кредиту із зазначенням активів,
наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту - повернення кредиту відбуватиметься згідно наступного графіку: липень 2016 – 241 900 доларів США, серпень
2016 – 300 000 доларів США, вересень 2016 - січень 2017 – 1 000 000 доларів США (щомісячно), лютий 2017 – жовтень 2017 – 5 541 900 доларів США (щомісячно).
Забезпечення кредиту: нерухомість (Іпотечний договір за реєстровим № 92 від 05.03.15р.), обладнання (Договір застави обладнання № 1 від 05.03.15р.), товари в обороті
(Договір застави товарів в обороті б/н від 05.03.15р.), майнові права по договору поставки (Договір застави майнових прав б/н від 05.03.15р.). Дата одержання кредиту 29.04.2016р. Інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту: найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ
БАНК УКРАЇНИ", код за ЄДРПОУ - 00032129, місцезнаходження - 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г. Безпосереднє надання кредиту здійснюється Фiлiєю Запорiзького обласного управлiння АТ "Ощадбанк" (код за ЄДРПОУ02760363, місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48). Вартість чистих активів емітента,
розрахованих на початок 2016 року - 454 503 тис. грн. Вартість активів емітента, розрахованих на початок 2016 року - 5 679 141 тис. грн. Співвідношення суми кредиту до
вартості активів на початок року (у %) – 24,58%. Інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом — поповнення обігових коштів Товариства. Розмір
одержаної останньої частини кредиту (траншу) у грошовій формі – 417 970,10 доларів США (курс НБУ на 29.04.2016 – 25,186528) – 10 527 215,63 грн. Дата отримання
траншу — 29.04.2016р. Дата відкриття кредитної лінії – 05.03.2015р. Дата закриття кредитної лінії – 31.10.2017р. Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у відсотках
до загального розміру кредиту — 0,75%.
*Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів, відповідно до договору.

