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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.
 

Генеральний директор  

 

 Ставицький Вадим Iванович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
29.05.2014

(дата)

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Полiпласт"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
52064, Днiпропетровська обл,Днiпропетровський р-н, с.Сурське-Литовське вул.Польова б.56

4. Код за ЄДРПОУ
24424934

5. Міжміський код та телефон, факс
380563715226 380563715210

6. Електронна поштова адреса
aleshko@plast.dp.ua

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.05.2014
(дата)

2. Повідомлення 29.05.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.poliplast.net.ua в мережі Інтернет 29.05.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№
з/
п

Найменування
кредитора

Код за
ЄДРПОУ
кредитора

Дата
підписання

договору
кредиту

Дата
одержання

кредиту

Дата
відкриття
кредитної

лінії*

Дата
закриття
кредитної

лінії*

Вид
кредиту

(кредитної
лінії)

Сума
кредиту

(тис.
грн.)

Процентна
ставка

Строк,
на який
укладено
договір
кредиту
(місяців)

Співвідношення
суми кредиту до

вартості
активів на

початок року (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПАТ КБ фіксована
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1 ПРИВАТБАНК 14360570 28.05.2014 29.05.2014 27.05.2015 Банківський 1650 24 12 74.6

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Полiпласт» (далi - емiтент) повiдомляє, про отримання кредиту на суму, що перевищує 25% вартостi

активiв емiтента, та надає наступну iнформацiю: 
- Дата прийняття рiшення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв – збори акцiонерiв, протокол №
25/2014 вiд 25 квiтня 2014 року.
- Дата пiдписання кредитного договору – 28 травня 2014 року 
- Вид кредиту (кредитної лiнiї) - вiдновлювальна кредитна лiнiя. 
- Сума кредиту (лiмiт кредитної лiнiї) – 1 650 000 грн. 
- Процентна ставка - 24 % рiчних. 
- Строк, на який укладено кредитний договiр – до 27.05.2015 року, до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань. 
- Умови повернення кредиту - погашення кредиту здiйснюється на пiдставi графiку зменшення поточного лiмiту кредитної лiнiї: до
27.05.2015 року. 
- Строк погашення кредиту (траншу) не пiзнiше 27.05.2015 року. 
- Спосiб забезпечення кредиту - застава товару в оборотi за договором застави, № DNVKLOK831/DZ1 вiд 28.05.2014 
- Iнформацiя про кредитора - ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", iдентифiкацiйний номер за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, мiсцезнаходження:
49000, м. Днiпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги , будинок 50. 
- Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок року - 20693,0 тис. грн. 
- Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок звiтного року (у вiдсотках) – 74,6 % 
- Мета використання кредиту – поповнення обiгових коштiв. 
- Загальний розмiр кредиту за договором (кредитної лiнiї) 1 650 000 грн. 
- Розмiр одержаної частини кредиту (траншу) у грошовiй формi – 700 000 грн 
- Розмiр одержаної частини кредиту (у вiдсотках) до загального розмiру кредиту (кредитної лiнiї) – 42,4 %
- Дата отримання частини кредиту (траншу) – 29 травня 2014 року
- Дата вiдкриття кредитної лiнiї – 28 травня 2014 року 
- Дата закриття кредитної лiнiї – 27 травня 2015 року. 

Генеральний директор В.I.Ставицький
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